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SPOLOČENSKO-LITERÁRNY KONTEXT  
OBNOVENÉHO SLNIEČKA, 

ČIŽE 
SLNIEČKO NAD VŠETKY HVIEZDY

Ondrej Sliacky

SLIACKY, Ondrej: The Social and Literary Context of the New Slniečko Magazine, or 
Slniečko, the Brightest Star of All. In Philologia, vol. XXX n°1 (2020): 7–14.

Abstrakt: Článok rekognoskuje spoločensko-literárny kontext obnoveného Slniečka pre-
dovšetkým v normalizačnom období jeho existencie. Aj preto je jedným z cieľov príspevku 
zobjektivizovať hodnotovú úroveň Slniečka a tak prispieť k zrelativizovaniu mýtu o jedno-
značnom umeleckom postavení časopisu v dejinách modernej slovenskej literatúry pre deti 
a mládež.
Kľúčové slová: časopis Slniečko, literatúra pre deti a mládež, hodnotová úroveň, Slniečko 
v období normalizácie

Abstract: The article deals with the socio-literary context of the new Slniečko magazine, 
especially in the normalization period of its existence. Therefore, one of the aims of the 
article is to objectify the value quality of Slniečko and thus contribute to the relativization 
of the myth of the unambiguous artistic position of the magazine in the history of modern 
Slovak children’s and youth literature.
Keywords: Slniečko magazine, children’s and youth literature, value quality, Slniečko 
magazine in the normalization period

Pod avizovaným názvom som ako zostavovateľ napísal úvod k monogra-
fii Časopisecký fenomén Slniečko v kontexte slovenskej detskej a národnej 
literárnej kultúry (Sliacky, O. a kol. 2017). Predmetom analýzy menovanej 
monografie bolo Slniečko, najvýznamnejší detský časopis v období klasickej 
fázy slovenskej detskej literatúry. Ten istý názov využívam i teraz, keď som 
sa podujal uviesť monotematické číslo časopisu Philologia. A hoci si pritom 



8

Ondrej Sliacky

vypožičiavam ten istý názov, nejde o mechanický odkaz na klasické sloven-
ské príslovie. V pofebruárovom období, v ktorom došlo k likvidácii demokra-
tického systému, aký u nás existoval (i napriek mnohým tragickým excesom, 
predovšetkým sociálneho rázu) v medzivojnovom období, na slovenskom nebi 
postupne začali zhasínať betlehemské hviezdy a zažíhali sa hviezdy päťcípe 
(literárne nebo, i to klenúce sa nad Slniečkom, nevynímajúc). Bývalý slogan 
slovenských osvietenských vzdelancov, že všetko sa začína od detí, kostolníci, 
ktorí ešte nedávno miništrovali čiernemu režimu, pochopili po svojom. Húfne 
sa poprezliekali do montérok robotníckej triedy, a aby nových mocných pre-
svedčili o svojej lojalite, všetkým „jezuliatkam“ pouväzovali na krky slučky  
z červených šatiek. Škrtenie slovenských detí sa mohlo začať. A nielen detí.

Jednou z inštitúcií, ktorá pocítila zásah novej štátnej moci, bola Matica slo-
venská a v nej tí, ktorí roky časopis Slniečko utvárali. Po Kolomanovi Ge-
raldinim, ktorý sa skompromitoval sympatiami k ľudáckemu režimu, poverila 
povojnová Matica slovenská vedením dovtedy najobľúbenejšieho slovenského 
detského časopisu mladého referenta s beletristickými ambíciami Jozefa Tel-
gárskeho. Podľa tiráže 1. čísla zodpovedným redaktorom časopisu sa stal Šte-
fan Pasiar. Nová redakcia Slniečka sa okamžite dištancovala od totalitárskych 
praktík ľudáckeho režimu. Konkrétne tak, že svojim čitateľom pripomenula 
povstanie proti nemeckému fašizmu a jeho domácim prisluhovačom: „Keď ste 
sa vlani chystali do školy a súčasne túžobne čakali prvé číslo Slniečka, sloven-
ský národ povstal so zbraňou v ruke proti svojmu najväčšiemu nepriateľovi. 
Spomínate si na to nadšenie, s ktorým vaši bratia a otcovia chápali sa zbrane 
a šli do boja. Spomínate si, akou radosťou plesali vaše srdcia nad úspechmi  
a hrdinstvami našich vojakov a partizánov proti presile vrahov. Spomínate si 
a spomínajte večne na jeden z najslávnejších úsekov našich dejín, keď Slovač 
ukázala svetu, že za slobodu vie aj umierať.“ (Slniečko, 18, 1945/46, č. 1, s. 2)

Publicistický pokus upriamiť pozornosť detí na spoločenskú realitu však 
redakcia povojnového Slniečka nedokázala uskutočniť v umeleckej polohe. 
Objavenie sa nových autorov nezaťažených ľudáckymi maniermi nebolo totiž 
tvorivým generačným nástupom. Mladí autori (Rudo Moric, Elena Čepčeko-
vá, Zlatko Klátik), resp. autori „zánovní“, Ján Číž a iní, ktorí mali nahradiť 
skompromitovaných, resp. už tvorivo neproduktívnych autorov, boli v tom 
čase, povedané s J. C. Hronským, len „pisateľmi“, nie spisovateľmi. Tento pa-
tový stav sa Slniečko za redakcie Jozefa Telgárskeho, Márie Rázusovej-Mar-
tákovej a Jozefa Horáka usilovalo prekonať jednak svojou tradičnou výchovou 
detí k národnému povedomiu a jednak konjunkturálnymi témami korešpondu-
júcimi s nastupujúcou pofebruárovou ideológiou. Prvú tematicko-ideovú líniu 
autorsky reprezentoval najmä Jozef Horák (v 20. ročníku, 1947/48, publikoval 
na pokračovanie historizujúcu poviedku tematizujúcu štúrovské národné hnu-
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tie Bubeník otca Hurbana), Mária Rázusová-Martáková a Dominik Štubňa- 
-Zámostský, druhú predstavovali publicistické a beletristické texty zo soviet-
skej ruskej detskej literatúry (Bianki, Iľjin, Pantelejv, Nosov). Pôvodná tvor-
ba, ktorá by umeleckým spôsobom konfrontovala detskú idealitu s totalitnou 
ideológiou, v Slniečku absentovala. V tomto ohľade nešlo však o jav typický 
len pre Slniečko. Bol to stav, v ktorom sa nachádzala celá povojnová detská 
literatúra.

Zlikvidovanie Slniečka štátnou mocou roku 1950 však s touto skutočnosťou 
nesúviselo. Bol to represívny politický akt nového systému, ktorý mal vytvo-
riť podmienky na vznik takej detskej žurnalistiky a literatúry, pomocou ktorej 
bude možné vychovávať oddaných stúpencov antidemokratického režimu.

Úvahy o zrušení Slniečka, ale i Priateľa dietok, popri Slniečku druhého naj-
rozšírenejšieho časopisu pre deti v 30. a 40. rokoch 20. storočia, sa začali ob-
javovať hneď po komunistickom puči vo februári 1948. Vtedy v straníckych 
štruktúrach poverených utváraním a presadzovaním novej výchovnej doktríny 
sa zrodila myšlienka zrušiť Slniečko a iné časopisy spojené s predchádzajúci-
mi režimami – demokratickým i totalitno-ľudáckym – a namiesto nich podľa 
sovietskeho vzoru vytvoriť sústavu manipulatívnych pionierskych časopisov. 
V prvej fáze tejto likvidácie, korešpondujúcej s brutálnou likvidáciou demo-
kratických a náboženských inštitúcií dospelých, stranícko-štátne orgány ešte 
hľadali formálne zámienky, ktoré by ich likvidačné akty zlegalizovali. Medzi 
listami Administratívneho archívu Matice slovenskej (ďalej len AAMS) sú aj 
dokumenty z rokov 1946 – 1949, v ktorých sa pod registračným číslom 1241 
nachádza list Jozefovi Horákovi. Vtedajší šéfredaktor Slniečka je v ňom vy-
zvaný, aby sa vyjadril k bájke Pavúk, ktorá vyšla v 10. čísle Slniečka (roč. 21, 
1948/49, s. 154 – 156). Skôr než sa tak stalo, tlačový dozor zhabal celý náklad 
inkriminovaného čísla (Kopál 1970). Odpoveď Jozefa Horáka nie je známa,  
z jeho bájky, v ktorej pavúk tká sieť, aby do nej pochytal odpudivý hmyz, vy-
plýva, že ide o typickú bájku, nie o politickú alúziu na mocenské praktiky utvá-
rajúceho sa totalitného systému. Na prvý pohľad je jasné, že ide o účelovú inter-
pretáciu bájky, ktorá mala poslúžiť straníckym cenzorom ako dôvod likvidácie 
Slniečka. Nešlo totiž o bájku, šlo o Slniečko. Boľševickí Koniášovia nehodili 
však Slniečko do pofebruárového ohňa, v ktorom už horeli tisícky vzácnych 
zámockých a kláštorných tlačí. Usilovali sa zachovať dekórum a navrhli Matici 
zlúčiť Slniečko s novoutvorenými straníckymi detskými časopismi – Ohníkom 
a Zorničkou. Vyplýva to z listu Povereníctva informácie a osvety v Bratislave 
č. 6455/48-III/2 zo dňa 19. 12. 1948. K tomuto listu podľa informácie Jána 
Kopála (1970, 45–46) je priložený odpis listu Matice slovenskej Povereníctvu 
školstva a osvety v Bratislave, posledného obranného aktu matičného Slniečka. 
Keďže ide o výnimočný dokument, preberám ho v autentickom znení:
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„Slniečko až do r. 1948 bolo jediným laickým časopisom pre deti, vycho-
diacim od r. 1927. Je uprostred 21. ročníka. Roku 1945 hneď po oslobodení 
podarilo sa ho zavčasu obnoviť i graficky upraviť viacfarebnými ilustráciami 
v celom čísle. Bolo jediným časopisom pre deti v školách, nahrádzalo čítan-
ky, najmä na navrátenom území, vykonalo veľkú propagačnú úlohu v presíd-
leneckej akcii v Maďarsku ap. Cezeň dostávali deti v cudzine i doma prvý styk  
s tlačeným slovom po oslobodení. Náklad vystúpil na 60 000 exemplárov. Moh-
li sme preto časopis vystrojiť výtvarne tak, ako nikdy u nás nebolo a s miernym 
predplatným. Aktivizovalo Matici slovenskej všetky jej vedecké zborníky, ba 
umožnilo založenie ľudovýchovného časopisu Matičné čítanie od 1. 1. 1946, 
ktoré bolo v prvých dvoch rokoch tiež vysoko pasívne.

Matica slovenská je a ostáva spolkom dobrovoľného členstva, Slniečkom 
odchovala si množstvo budúcich členov. Dnes už množstvo tisícov členstva  
s MS je spojené od útleho detstva. Tento moment nie je nedôležitý ani dnes, 
keď sa má činnosť MS rozvinúť podľa chystaného zákona.

Od septembra 1948 vydáva Štátne nakladateľstvo pre tú istú detskú čita-
teľskú obec štyri nové časopisy. Neboli by sme proti dohode, aby Slniečko 
ostalo ako jeden z nich (i keď to nemuseli byť hneď štyri časopisy), no začali 
vychodiť. Ako by Slniečka ani nebolo a tento najstarší, najpopulárnejší, najroz-
šírenejší a najkrajší detský časopis stal sa prebytočným a MS dostala príkaz, 
že sa má zlúčiť od 1. I. 1949 s časopismi Zornička a Ohník (podč. O. S.), vy-
dávanými Štátnym nakladateľstvom od sept. 1948. Technicky je to nemožné  
1. januárom, keďže Slniečko je uprostred ročníka. Môže iba zaniknúť a MS 
stratí zisky finančné a najmä mravný vplyv na desiatky tisíc detí, z ktorých 
mohla mať v budúcnosti oveľa prítulnejšie kádre pre osvetovú činnosť v teréne. 
Pritom ideová stránka je zaručená i u nás a nijako by sme sa neboli priečili, aby 
mal na časopis vplyv i Štátny pedagogický ústav.

Správa MS prosí, aby sa vec Slniečka uvážila znovu a našlo sa riešenie, 
ktoré ho proste nevyradí zo života.“ (Kopál 1970, 45–46)

Povojnová správa Matice slovenskej teda „poprosila“ štátnu moc, aby brala 
ohľad na deti. Pravdaže, okrem toho, že sa týmto zúfalým aktom ponížila, ne-
dosiahla nič. Tým, že nesúhlasila so zlúčením Slniečka s novozaloženými det-
skými časopismi, vyniesla nad ním ortieľ. Slniečko zaniklo a samotná Matica 
sa čoskoro zmenila na výchovno-osvetársku inštitúciu. Paradoxné pritom je, že 
skrytá likvidácia detského časopisu vychádzajúceho z kresťansko-národných 
hodnôt nebola v jeho histórii žiadnou novinkou. O podobný zásah sa pokúsil už 
ľudácky režim v roku 1939, keď Matici slovenskej navrhol zlúčiť jej časopis 
s existujúcimi detskými periodikami, predovšetkým s konzervatívno-konfesi-
onálne ladeným Priateľom dietok. Z výskumu Jána Kopála (1970, 43), ktorý 
vo svojej monografii uvádza list z AAMS od MUDr. Ľ. Izáka, riaditeľa ČsČK 
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v Martine, J. C. Hronskému zo dňa 10. 1. 1939 a záznam o porade tajomníka 
Matice slovenskej J. C. Hronského o vydávaní časopisu Slniečko zo dňa 9. 8. 
1939, vyplýva, že J. C. Hronský, šéfredaktor Slniečka a od roku 1940 správ-
ca Matice slovenskej, tento štátnoinštitucionálny likvidačný zámer postrehol  
a odmietol ho. Poukázal pritom na bohaté tradície časopisu a na jeho čitateľskú 
obľúbenosť na Slovensku i medzi slovenskou komunitou v zahraničí. Zdôraz-
nil, že „články a obrázky zo Slniečka preberajú časopisy pre deti v Nemecku, 
Japonsku, Číne, Juhoslávii i Amerike“ (tamže), čím Slniečko plní významnú 
kultúrnu misiu doma i v zahraničí. I to bol jeden z dôvodov, prečo by Slniečko 
nemalo zaniknúť.

Hronského argumenty na „zjednocovateľov“ zapôsobili. Slniečko si svoju 
„zvrchovanosť“ uchránilo. Načas. Po zlikvidovaní „ľudovodemokratickým“ 
systémom v roku 1950 na dlhých dvadsať rokov prestalo vychádzať. Jeho čas 
nastal až v čase pokusu demokratizovať komunistický režim, keď v roku 1969 
začalo v Mladých letách vychádzať Slniečko nazývané na odlíšenie od matič-
ného obnovené. Keďže v tom čase riaditeľom centralizovaného vydavateľstva, 
ktoré sa stalo garantom formujúcej sa modernej literatúry pre deti a mládež, bol 
spisovateľ Rudo Moric, autor kultovej knihy detskej literatúry Z poľovníckej 
kapsy (1955), postupne sa ustálil názor, že to bol on, kto inicioval obnovenie 
Slniečka. Rudo Moric patril k autorom, ktorí začínali v matičnom Slniečku. 
Desaťročia rozšírený názor, že to bol on, ktorý ho v 60. rokoch obnovil, je 
však mýtus. V tom čase (1959 – 1978) členom vedenia Mladých liet bol práv-
nik Dušan Roll, ktorý svoju manažérsku kariéru začínal v martinskej Osvete.  
V roku 2018, keď ma začala zaujímať genéza obnoveného Slniečka, získal som 
od Dušana Rolla túto informáciu: „Moje medzivojnové detstvo bolo ovplyvne-
né detskými knihami a najmä časopisom Slniečko, ktoré môj otec, bankár, ako 
člen dozornej rady vtedajšej Matice dostával... v roku 1969, keď ešte nebola 
tvrdá normalizácia, navrhol som Rudovi Moricovi, aby sme obnovili vydávanie 
Slniečka.“ (podč. O. S.)

Rudo Moric tieto slová už nikdy nepotvrdí ani nevyvráti. Nemám však dô-
vod Dr. Dušanovi Rollovi, dvojnásobnému prezidentovi Medzinárodnej únie 
pre detskú knihu IBBY a predsedovi poroty na udeľovanie Ceny H. Ch. An-
dersena, neveriť. Už aj preto nie, že tým sa zásluhy Ruda Morica o Slniečko, 
o jeho zachovanie i v turbulentných časoch normalizácie neproblematizujú. 
Historickým faktom však naďalej zostáva, že nie on, ale Dušan Roll inicioval 
obnovu Slniečka. Nepochybné však je, že ak sa Mária Ďuríčková, dlhoročná 
redaktorka Mladých liet, stala roku 1969 šéfredaktorkou obnoveného Slnieč-
ka, stalo sa tak nesporne s Moricovým súhlasom. Tým bolo Slniečko zverené 
do rúk talentovanej autorky, ktorá sa spolupodieľala na vytvorení moderného 
typu umeleckej detskej beletristiky, spisovateľky s neuveriteľným zmyslom 
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pre čistotu jazyka, brilantnej rozprávačky, ktorá dovtedajší výchovný koncept 
detskej knihy zmenila na koncept etický a národný. I preto obnovené Slnieč-
ko koncipovala na spôsob Hronského, žánrovo preferujúc ľudovú slovesnosť,  
z nej predovšetkým rozprávku a povesť. Z odstupu času zdanlivo nič výnimoč-
né. A predsa. Celé päťdesiate roky bol J. C. Hronský pre existujúci režim nepri-
jateľný. Bol to emigrant, vyjadrené dobovou rétorikou, potenciálny nepriateľ 
obnovenej ľudovodemokratickej Československej republiky a jej pracujúceho 
ľudu. A hoci sa jej komunistickí vodcovia dištancovali od Benešovho čechoslo-
vakizmu, jeho kriminalizáciu Hronského ako „vojnového zločinca“ si osvojili. 
Publikovanie Hronského bolo tabu, takže zásluhou Márie Ďuríčkovej bolo to 
práve obnovené Slniečko, ktoré niekoľko rokov pred publikovaním Hronského 
beletrie pre dospelých uviedlo Hronského späť do literatúry. Jedinečný edičný 
čin Ďuríčkovej, ktorý historici literatúry pre dospelých prehliadajú, je význam-
nejší o to viac, že sa udial už v 60. rokoch 20. storočia. Návrat Hronského do 
literatúry bol Ďuríčkovej záslužný spoločensko-kultúrny čin. Jej zásluhou sa 
nová generácia detí mohla stretnúť s autorom, ktorý bol literárnym fenomé-
nom ich starých rodičov. A práve oni privítali obnovenie Slniečka i jeho návrat  
k folklórno-národným témam. Prispela k tomu Mária Ďuríčková, ktorá obno-
vené Slniečko začala koncipovať ako rodinný časopis. Jej koncept zabezpečil, 
že Slniečko malo astronomický náklad vyše 60 000 výtlačkov. Nikdy potom už 
takýto náklad nedosiahlo. Naopak, v čase nastupujúcej normalizácie začal jeho 
náklad rapídne klesať. Tzv. zväzácke periodiká sa s konkurenciou Slniečka vy-
rovnávali totiž ťažko a robili všetko preto, aby ho ideovo zdiskreditovali. Na 
programe dňa bolo dosiahnuť jeho zrušenie. Aby tomu Rudo Moric zabránil, 
odvolal jeho šéfredaktorku.

Riaditeľ Mladých liet, ktorý Ďuríčkovú, vdovu po povstaleckom martýrovi 
Jánovi Masarykovi, za šéfredaktorku inštaloval, to neurobil z vlastného roz-
hodnutia, ale po porade so straníckou organizáciou Mladých liet. Paradoxné 
je, že tento akt, po ktorom vzápätí nasledovalo prepustenie Ďuríčkovej z Mla-
dých liet, nesúvisel so Slniečkom. Súvisel s proskribovanou knihou českého 
kunsthistorika Václava Huňáčka Naša republika, ktorá vyšla v Mladých letách  
r. 1969. Mária Ďuríčková k nej napísala emotívny úvod, v ktorom sa prihlásila 
k reformným hodnotám „slovenskej jari“. Ideológovia normalizácie, pravdaže, 
o knižke nemali ani tušenia. Dozvedeli sa o nej pričinením „kultúrnych“ kon-
fidentov, a hoci nešlo o žiadnu protištátnu publikáciu, Mária Ďuríčková (tak 
ako vtedy najvýznamnejší kritik a historik detskej literatúry, redaktor Dr. Ján 
Poliak) musela z Mladých liet odísť. V prospech Ruda Morica svedčí, že vy-
hodenie Ďuríčkovej z Mladých liet nebolo pre ňu existenčne likvidačné (i keď 
mentálne ju to traumatizovalo do konca života). Mladé letá naďalej, pravda,  
v regulovanej periodicite, vydávali jej diela, pričom vďaka designovanému šéf-
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redaktorovi básnikovi Jánovi Turanovi, ktorý v Mladých letách pracoval na 
pozícii vedúceho redakcie pôvodnej tvorby, stala sa kmeňovou autorkou obno-
veného Slniečka.

Ján Turan neotvoril však Slniečko len Ďuríčkovej. „Zaručil sa“ i za iných 
autorov, ktorí sa dostali do nemilosti normalizačných inkvizítorov. Jedným z 
nich bol talentovaný básnik Štefan Moravčík. Popri Miroslavovi Válkovi, Ľu-
bomírovi Feldekovi, Milanovi Rúfusovi, Jánovi Navrátilovi a o niečo neskôr 
mladom Danielovi Hevierovi sa tak vďaka Turanovmu Slniečku (do ktorého 
Rudo Moric pred normalizačnými „čističmi“ ukryl aj autora tohto príspevku) 
mohol významnou mierou podieľať na formovaní detského aspektu, tvorivého 
konceptu modernej poézie pre deti. Tento fakt by naznačoval, že normalizačné 
Slniečko sa od dobových pseudohodnôt dištancovalo. Lenže skutočnosť je i 
tentoraz trochu iná. Slniečko napriek tomu, že sa vydalo cestou kompromisu, 
čo príliš jeho redakciu (Turan – Sliacky) v očiach porevolučných demokratov 
nectilo, sa stále viac a viac stávalo terčom normalizačných útokov. Ministerstvo 
školstva ho dokonca na začiatku 70. rokov vyradilo zo zoznamu odporúča-
ných školských časopisov, čím ho odstrihlo od jeho základnej odberateľskej 
bázy. Týmto rozhodnutím náklad Slniečka enormne poklesol. Vďaka národne 
orientovaným učiteľkám, ktoré napriek ministerskému zásahu Slniečko ďalej 
pre svojich žiakov objednávali, však časopis nezanikol. Aby sa tak predsa len 
nestalo, redakcia i naďalej pristupovala na svoj kompromis – dajte cisárovi, čo 
je cisárovo, a Bohu, čo je Božie. V prvom prípade sa to prejavilo publikovaním 
prozaických textov Jána Štiavnického, autora, ktorého tak tvorba pre deti, ako 
aj tvorba pre dospelých na začiatku 70. rokov sa vyznačovala ideologickým 
didaktizmom, podporovaným straníckou doktrínou. Štiavnický, slušný člo-
vek, ktorý v medziach možností ako vedúci literárno-dramatického vysielania 
v košickom štúdiu Československej televízie poskytoval publikačný priestor i 
proskribovaným autorom, patril ku kľúčovým autorom v „znormalizovanom“ 
Slniečku. I táto skutočnosť mýtus o jednoznačnej umeleckej úrovni obnove-
ného Slniečka značne relativizuje. Ďalší vývin (druhá polovica 80. rokov 20. 
storočia) ikonického časopisu, zameraného už na publikovanie talentovaných 
básnikov a prozaikov, predovšetkým však preferovanie modernej literatúry 
faktu, ktorá sa v rozpore s normalizačným socialistickým internacionalizmom 
sústredila na historicko-vlastenecké témy (Faithová 2017), však tento mýtus 
opäť oživujú. V 80. rokoch 20. storočia Slniečko totiž rezignovalo zo svojej 
stratégie nelichotivého kompromisu a namiesto „cisárovo“ začalo detským či-
tateľom predkladať len to „Božie“.
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HORVÁTHOVÁ, Ľubica: The Reflection of the Language and World of a Child Reader 
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Abstrakt: V príspevku sa zameriavame na spôsob, akým sa jazyk detského čitateľa a svet, 
v ktorom žije, odráža v jazyku a svete detského časopisu Slniečko v rokoch 1927 až 1950, 
ako aj na vplyv časopisu na formovanie hodnotového systému detských čitateľov. Sústredí-
me sa pritom na niekoľko oblastí, ktoré považujeme za zaujímavé aj z hľadiska využívania 
jazykových prostriedkov, všímajúc si najmä tie javy, ktoré v porovnaní s neskoršími obdo-
biami vydávania časopisu vnímame (aspoň do istej miery) ako špecifické práve pre tvorbu 
uverejňovanú v tzv. matičnom Slniečku.
Kľúčové slová: detský časopis Slniečko, detský čitateľ, jazyk dieťaťa, svet dieťaťa, hod-
notový systém dieťaťa

Abstract: The article focuses on the reflection of the language and world of a child reader 
in the language and world of the children’s magazine Slniečko from 1927 to 1950 and on 
the influence of the magazine on developing children’s value system. Attention is paid to 
several areas considered interesting from a linguistic point of view, mainly to phenomena 
specific (at least for some extent) to texts published in Slniečko from 1927 to 1950 when 
compared with its later editions.
Keywords: children’s magazine Slniečko, child reader, child’s language, child’s world, 
child’s value system

Časopis Slniečko už od svojich počiatkov intenzívne a cieľavedome formo-
val popri estetickom cítení detí aj ich mravné vedomie, neúnavne im prezen-
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tujúc a zdôrazňujúc kresťanské a humanistické ideály a vzory, hodnotu vlasti, 
národa a jeho jazyka, slobody, rodiny, zdravia, práce či vzdelanosti. Skladba 
časopisu, ktorá bola bezpochyby výsledkom starostlivého redaktorského výbe-
ru tematicky, žánrovo i druhovo rozmanitých textov, podporených hodnotnými, 
podnetnými ilustráciami, umožňovala deťom osvojovať si aj kultúru, hodnoty, 
zvyky a normy spoločnosti, v ktorej žili, vďaka čomu Slniečko plnilo význam-
nú úlohu pri enkulturácii mnohých generácií detí.

FORMOVANIE HODNOTOVÉHO SYSTÉMU DETÍ

Práve v procese enkulturácie si deti a mládež osvojujú hodnoty a vytvára sa 
ich hodnotová orientácia, hodnotový systém. Keďže pod hodnotou rozumieme 
subjektívne ocenenie alebo mieru dôležitosti, ktorú človek prisudzuje určitým 
veciam, javom, symbolom či ľuďom (Průcha – Walterová – Mareš 2003), tým, 
že Slniečko zvyšovalo senzibilitu detí pri vnímaní týchto javov a učilo deti 
vážiť si ich a uvedomovať si ich dôležitosť, formovalo aj hodnotový systém 
svojich čitateľov. Napríklad lásku k vlasti, národu i jazyku redakcia matič-
ného Slniečka prehlbovala zámerným výberom textov zdôrazňujúcich ich dô-
ležitosť a význam, ako aj podnecovaním čitateľov do zbierania slovenských 
prísloví a porekadiel či zaznamenávania miestnych povestí, čím napomáhala aj 
„zakoreňovaniu detí v národnej identite“ (Sliacky 2017, 23). Už od 1. ročníka 
boli v Slniečku publikované texty s vlasteneckým motívom (najmä básnické)  
– napr. báseň Ľ. Podjavorinskej Lúči sa škovránok (roč. 1, 1927/28, s. 29), 
v ktorej autorka pomenúva Slovensko drahá slovenská zem, ľúbezný sloven-
ský svet, skalnatá slovenská hruda, Slovensko milené, spevavý raj, Slovensko 
predrahé, báseň S. Chalupku Slovenská žiadosť (roč. 1, 1927/28, s. 44), v ktorej 
sa autor opisuje ako Slovák spevný, jedľoprostý, skalopevný, pravý –, no naj-
mä v období druhej svetovej vojny sa ich množstvo, pochopiteľne, ešte zvy-
šuje. Napríklad v 13. ročníku nachádzame báseň M. Rázusovej-Martákovej 
Povedzže mi, dieťa! (1939/40, č. 7, s. 123), vyzývajúcu k láske k vlasti i reči  
(Ó, tak ďakuj, dieťa moje, / ďakuj Bohu za oboje, / Ľúb si vlasť aj reč si ľúb!), 
alebo v 15. ročníku jej Slovenskú uspávanku (1941/42, č. 6, s. 115), v ktorej 
autorka nabáda dieťa vždy bojovať proti neprávosti (V živote ty nesmieš rátať / 
na pokoj, / mnoho krívd ťa bude mátať, / príde boj! // No vyrasť mi rovný skale, 
/ lož a krivdu bíj aj stále / a na strane cti a pravdy / pevne stoj... / Zbieraj silu, 
Slovák mladý, / hojda-hoj.), ako aj báseň F. Hadriho-Drevenického Sľub mla-
dého Slováka (roč. 15, 1941/42, č. 7, s. 123), v ktorej mladý Slovák sľubuje, 
že bude pripravený bojovať za svoju vlasť (Pod prápor si stanem smele, / hrdo 
vypnem vernú hruď, / so mnou pôjde srdce celé / šťastie rodu navždy skuť.), či 
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báseň Z. Dônčovej Ja som Slovák (roč. 16, 1942/43, č. 3, s. 51), v ktorej autorka 
opisuje Slováka ako smelého, tvrdého, pravdovravného, chrániaceho pravdu, 
trestajúceho krivdy a ľúbiaceho Slovensko (Otec môj a moja matka / učila, čo 
svojeť sladká. / Ľúbiť hory / do pokory – / stráne, polia, biele chatky, / prikazo-
val pohľad matky.).

Hodnota vlasti, slobody, mieru, rodiny, práce či vzdelanosti bola v Sl-
niečku vysoko vyzdvihovaná nielen v umeleckej literatúre, ale aj v literatúre 
faktu a v nej najmä v textoch, v ktorých dominoval „tradičný informatívno-ado-
račný biografizmus“ či „národno-apologický tón“ (Faithová 2017, 115). Popri 
poznávacej a výchovnej funkcii, realizovanej najmä prostredníctvom predsta-
vovania rôznych osobností ako vzorov hodných nasledovania, plnili tieto 
zväčša umelecko-náučné texty aj estetickú funkciu, efektívne (a s príznačným 
pátosom) využívajúc na zdôraznenie vyzdvihovaných hodnôt aj protikladnosť, 
resp. kontrastnosť významov použitých lexikálnych prostriedkov, ako aj ich roz-
dielnu konotáciu (napr. pustošiť – budovať, dúfať – zúfať), ako to dokazuje napr. 
úryvok z textu V. Farkasa o L. Pasteurovi, v ktorom sa na vyjadrenie najvyššej 
miery, intenzity či rozsahu využívajú opozitá včasný – pozdný, ráno – večer 
a ich vzájomná kombinácia (včasné ráno – pozdný večer), ako aj adjektíva ako 
pravý (pravý učenec) či blažený (blažený kruh rodinný): Pasteur bol príkladom 
pravého učenca. V tichosti pracoval od včasného rána do pozdného večera a čo 
prázdneho času mu zbudlo, venoval blaženému kruhu rodinnému. Jeho charak-
ter sa ľahko pozná z tých slov, ktoré povedal 27. decembra 1892, keď v kruhu 
učencov bol pozdravovaný z príležitosti 70-tych narodenín: „... pevne dúfam 
v to, že veda a pokoj zvíťazia nad nevzdelanosťou a vojnou a že národom v tom 
sa treba dorozumieť, aby nepustošily, ale budovaly, lebo tých je budúcnosť, kto-
rí vykonali najviac v prospech trpiacich. Mladíci! Dúfajte v práci a nezúfajte 
vtedy, keď na vašu vlasť dôjdu smutné časy. Vždy sa pýtajte sami seba: „Čo 
som vykonal pre vlasť?“ A keď sa priblížila posledná hodina, aby ste spokojne 
vzdychli: „Urobil som to, čoho som bol schopný!“ (roč. 2, 1928/29, s. 95).

Ďalšou hodnotou zdôrazňovanou v matičnom Slniečku bolo zdravie. V ro-
koch 1927 – 1938 Slniečko vydávala Matica slovenská spolu s Českosloven-
ským Červeným krížom v Martine, čo sa, prirodzene, prejavilo aj na skladbe 
časopisu (ako aj v jeho prílohe Naša práca). Pravidelne doň boli zaraďované 
príspevky lekárov venujúce sa téme zdravia: prevencii chorôb, cvičeniu, po-
trebe zdravo športovať, kúpať sa, opaľovať sa i otužovať sa, zlozvykom ohro-
zujúcim zdravie (fajčenie, alkoholizmus, konzumácia mastných jedál), pričom 
ochrana zdravia v nich bola prezentovaná ako povinnosť jednotlivca nielen 
voči sebe, ale i voči národu, štátu. Táto povinnosť je v textoch vyjadrená jed-
nak využitím samotnej lexémy povinnosť, často rozvitej adjektívom intenzifi-
kujúcim jej význam (napr. naliehavá, t. j. dôrazne žiadajúca), jednak využitím 
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modálneho slovesa musieť: Naliehavou povinnosťou k sebe a k celej ľudskej 
spoločnosti je udržať si zdravie, alebo ztratené ho znova nadobudnúť. (...) Máte 
povinnosti k sebe, národu, štátu a ľudstvu. Zdravie a život nie je iba vaším ma-
jetkom, nad ktorým si sami môžete rozhodovať, ale prislúcha menovaným cel-
kom a tým ste zodpovední, preto musíte rozumne sa starať o svoju udatnosť  
telesnú i duševnú. Z veku detského prinášate si zásoby síl do ďalšieho života. 
(roč. 2, 1928/29, s. 15).

Za povinnosť sa nepovažovala len starostlivosť o vlastné zdravie, ale na- 
príklad aj starostlivosť o voľne žijúce zvieratá: Udržať si našich milých spevá-
kov v našich záhradách, sadoch i lesoch je našou povinnosťou. (roč. 1, 1927/28, 
s. 111). Samozrejmosťou tiež bolo vyzdvihovanie kladných charakterových 
vlastností ľudí i antropomorfizovaných zvierat či rastlín alebo, naopak, odsu-
dzovanie ich negatívnych vlastností. Výber umeleckých textov v matičnom 
Slniečku tak odzrkadľoval stav vtedajšej prozaickej a veršovanej tvorby pre 
deti a mládež, v ktorej napriek presadzovaniu sa novej, umeleckej koncepcie 
aj naďalej pretrvávalo aj tradičné, didakticko-utilitárne chápanie detskej litera-
túry a jej funkcií (Sliacky 1990), pričom „výrazný didaktizujúci rozmer [mali] 
predovšetkým autorské rozprávky, ktoré tematizovali antropomorfizovaný 
predmetový svet“ (Ondráš 2017, 86), a výrazné zastúpenie mala v Slniečku aj 
„,vychovávajúca‘ poézia“ (Klimovič 2017, 42).

So zreteľom na didaktizmus (resp. didaktickú apelatívnosť), ktorý sa uplat-
ňuje tak v umeleckých, ako aj vo vecných textoch uverejňovaných v matičnom 
Slniečku, sústredíme sa na najexponovanejšie miesta textu: na názov, ktorý 
„je nositeľom závažných obsahových častí celého textu“ (Mistrík 1989, 318), 
a na záverečnú vetu textu, v ktorej býva často zhrnuté a explicitne vyjadrené 
mravné poučenie alebo výzva v podobe príkazu či zákazu. Morálne hodnoty 
a kladné vlastnosti vyzdvihované v texte alebo, naopak, pranierované záporné 
vlastnosti bývajú často priamo pomenované v názve textu. Názvy majú preto 
často podobu substantíva v tvare nominatívu, ktoré pomenúva zvyčajne osobu, 
zviera či rastlinu alebo ich spredmetnenú vlastnosť a je rozvité akostným adjek-
tívom alebo trpným príčastím: Čestný človek (roč. 12, 1938/39, č. 1, s. 6), Múd-
ry sudca (roč. 16, 1942/43, č. 3, s. 43), Nespokojná muška (tamže, s. 48), Pyšná 
breza (roč. 19, 1946/47, č. 9, s. 142), Dobrá gazdinká (roč. 21, 1948/49, č. 7,  
s. 109), Potrestaný lakomec (roč. 11, 1937/38, s. 128), Potrestaná nesvedomi-
tosť (roč. 15, 1941/42, č. 5, s. 98), Potrestaná líškavosť (roč. 15, 1941/42, č. 8, 
s. 147), Potrestaný nevďak (roč. 21, 1948/49, č. 10, s. 149), Potrestaná márno-
myseľnosť (roč. 22, 1949/50, č. 3, s. 37). Názvy ako Potrestaná pýcha (roč. 10, 
1936/37, č. 3, s. 46) či Odplata za hriech (roč. 16, 1942/43, č. 4, s. 73) pritom 
popri téme textu naznačujú zároveň aj dôsledok istého správania a aj napriek 
absencii slovesa tieto jednočlenné vety sprostredkúvajú rovnaký význam ako 
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dvojčlenné vety, na ktoré ich možno preformulovať (napr. Pýcha bola potresta-
ná., Za hriech prišla odplata.).

Popri umeleckých textoch nachádzame v Slniečku aj vecne formulované 
texty bez zjavnej umeleckej hodnoty, prezentované (no nie štylizované) v podo-
be detských výpovedí ponúkajúcich čitateľom explicitné, priame návody, rady, 
ako sa majú správať v reálnych životných situáciách. Prostredníctvom nich je 
detský čitateľ priamo nabádaný k slušnosti, ohľaduplnosti i empatii (napr. Paľ-
kova rada a Elenkina rada v prvých piatich číslach 17. ročníka): Teším sa, keď 
môžem niekomu urobiť radosť darčekom. A keď ja niečo dostanem, príjmem to 
milo a pekne, aby darca nebol sklamaný, že sa mi jeho darček nepáči. Nesmiem 
ho za jeho dobrú vôľu uraziť tým, že by som prejavil svoj nezáujem o jeho dar. 
Oprobuj to, priateľko, radí ti to malý Paľko. (1943/44, č. 4, s. 61) – Keď chcem 
sama počúvať rádio, pomyslím vždy včas na to, že sú doma aj iní. Stlmím hlas 
rádia, aby to nikoho nevyrušovalo. Prijmite to, priateľky, ako radu od Elenky. 
(1943/44, č. 5, s. 77).

Nadpisom býva aj nerozvité substantívum v tvare nominatívu; ide buď o de-
verbatívne, alebo deadjektívne konkrétne substantívum pomenúvajúce vyko-
návateľa pranierovanej činnosti alebo nositeľa pranierovanej vlastnosti, napr. 
Fajčiar (roč. 17, 1943/44, č. 6, s. 82), Lenivec (roč. 15, 1941/42, č. 5, s. 86), 
Skupáň (roč. 18, 1945/46, č. 1, s. 7; roč. 19, 1946/47, č. 10, s. 147), Horenos 
(roč. 22, 1949/50, č. 2, s. 22), alebo ide o abstraktné substantívum pomenúva-
júce spredmetnenú kladnú alebo zápornú charakterovú vlastnosť, napr. Statoč-
nosť (roč. 10, 1936/37, č. 3, s. 47), Skromnosť (roč. 12, 1938/39, č. 5, s. 90), 
Vytrvanlivosť (roč. 16, 1942/43, č. 1, s. 7), Dobrota (roč. 19, 1946/47, č. 10,  
s. 158), Vytrvalosť (roč. 21, 1948/49, č. 10, s. 160), Pravdovravnosť – súcit 
(roč. 16, 1942/43, č. 2, s. 32), Závisť (roč. 16, 1942/43, č. 4, s. 72), Lakomstvo 
(roč. 12, 1938/39, č. 1, s. 9). V porovnaní s prevažujúcimi názvami tvorenými 
substantívom v nominatíve pôsobia ojedinelé názvy so substantívom v inom 
páde dynamickejšie, napr. Viac rozumom ako silou (roč. 17, 1943/44, č. 4,  
s. 53), pričom ich dynamickosť súvisí s tým, že takéto výrazy v nepriamych 
pádoch predpokladajú doplnenie slovesa: Viac (dosiahneš) rozumom ako silou.

Aj uvedené príklady potvrdzujú, že v prípade didaktizujúco, resp. až mora-
lizujúco pôsobiacich textov býva významový vzťah názvu a obsahu textu po-
merne často vyjadrený priamo; názov teda informuje i predznamenáva, o čom 
text bude. Platí to nielen pre nadpisy tvorené jednočlennou neslovesnou ve-
tou, ale aj pre nadpisy so stavbou dvojčlennej vety. Keďže autori podávajú 
obsah vety v nadpise zvyčajne ako oznámenie či rozkaz (resp. zákaz), z hľadis-
ka postojovej modálnosti sa v nadpisoch textov uplatňujú najmä oznamovacie  
a rozkazovacie vety. Oznamovacie vety v nadpisoch takýchto textov v zhuste-
nej, stručnej podobe vyjadrujú poučný zámer textu, preto často mávajú podobu 
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prísloví a porekadiel prípadne vetných konštrukcií, ktoré sa na ne svojím obraz-
ným vyjadrením ľudovej múdrosti ponášajú: Podvod a klam zradí sa sám (roč. 
9, 1935/36, č. 1, s. 11), Pýcha predchádza pád (roč. 9, 1935/36, č. 10, s. 192), 
Láska premáha všetko (roč. 10, 1936/37, č. 6, s. 115), Na ľudskej hlúposti sa 
najviac zarobí (roč. 18, 1945/46, č. 1, s. 13).

Pokiaľ ide o rozkazovacie vety vyskytujúce sa v nadpisoch, naliehavosť 
rozkazu autori niekedy zmierňujú jednak nepoužitím výkričníka, jednak vy-
užitím imperatívu slovesa v 1. osobe plurálu, včleňujúc tak aj seba medzi tých, 
ktorým je výzva určená: Vážme si chlieb! (roč. 9, 1935/36, č. 3, s. 43), Miluj-
me prírodu a stromy! (roč. 9, 1935/36, č. 6, s. 106), Pracuj rozumne! (roč. 9, 
1935/36, č. 9, s. 163), Deti, učte sa telefonovať (roč. 10, 1936/37, č. 5, s. 85), 
Nezabudni! (roč. 10, 1936/37, č. 8, s. 146), Ucti starobu! (roč. 11, 1937/38,  
s. 2), Majme súcit so zvieratmi (roč. 12, 1938/39, č. 10, s. 188), Nájdenú vec 
vráť! (roč. 16, 1942/43, č. 1, s. 19).

V závere (záverečnej vete) didaktizujúco ladeného textu (básnického aj 
prozaického) sa často objavuje zhustene vyjadrené mravné poučenie, múdrosť, 
výstraha či výzva: Kým on plače, muška skáče / po okne od radosti: / Lacko 
milý, v žiadnej chvíli / pomstu v srdci nehosti! (roč. 3, 1929/30, s. 123) – ... vy-
trvalosť dôjde cieľa aj cez najväčšie prekážky. (roč. 8, 1934/35, č. 4, s. 75) – Na 
nesvornosť nesvorní doplácajú. (roč. 8, 1934/35, č. 6, s. 106) – Nikdy nemajme 
zvieratá a živé tvory za svoju hračku. Tak ich iba mučíme! (roč. 10, 1935/36, 
č. 7, s. 136) – Milujte, štepte a chráňte ovocné stromy! (roč. 10, 1935/36, č. 4,  
s. 72) – ... len to jedno musí byť: / v láske s bližným treba žiť. (roč. 11, 1937/38, 
s. 134) – Pozobkajú / tvoju hlávku zo zlata. / Pyšných nikdy / nepominie od-
plata. (roč. 16, 1942/43, č. 7, s. 138) – Dokázal teda, že rozumom človek viac 
dokáže než silou. (roč. 17, 1943/44, č. 4, s. 56). Ako vidno z uvedených prí- 
kladov, aj na tomto exponovanom mieste textu sa podobne ako v nadpisoch tiež 
využívajú príslovia a porekadlá alebo im podobné výpovede.

Didaktický apel sa v analyzovaných textoch realizuje aj prostredníctvom 
výstrahy pred trestom, ktorý príde za nevhodné správanie či konanie. Na-
príklad v básni F. Antola Kto druhému... sa zaslúženého trestu dostane pyšnej 
žihľave, ktorá nedá dýchať iným kvetom a utláča aj fialku: Spyšnela tak, / že 
Janíčka / spŕhlila. – / Palička jej / teplú hlavu / schladila. // Šmyk Janíčko / pri 
koreni / akurát. / Fialôčka / oddýchla si: / „Pýcha – pád.“ (roč. 7, 1933/34,  
s. 140). Trestom za previnenie býva často aj bitka, s ktorou sa stretávame aj 
v detskej tvorbe, napr. v básni Maznák (roč. 3, 1929/30, s. 128), ale najmä  
v textoch umeleckej literatúry. Namiesto bezpríznakového slovesa biť sa na vy-
jadrenie významu trestať bitkou často využívajú rozmanité expresívne syno-
nymá tohto slova vrátane eufemistických obrazných vyjadrení: Otec vyprášil 
z nás túžbu za rovnosťou... (roč. 1, 1927/28, s. 92) – Burčík, nehnevaj ma, ja 
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som teraz starý otec a ty si Tóno. A keď aj fajku nemám, zato ti šuchnúť môžem. 
Len si pekne sadni, lebo sa ti zle povodí! (roč. 1, 1927/28, s. 104) – ... neobišli 
veru suchí: / nakládli im na kožuchy. (roč. 3, 1929/30, s. 136) – Zajtra musíme 
ísť k doktorovi, / lebo je náš maznák veľmi chorý. / Doktor mu predpíše tie naj-
lepšie lieky, / tej lieskovej masti z novej apatieky. / A už mu je lepšie a už mu je 
svety! – / Palica – dobrý liek pre maznavé deti. (roč. 3, 1929/30, s. 128) – Otec 
sníma lápsik s klina, / súdny deň sa započína. // Prehol chlapca – už mu ráta / ... 
budem dobrý... mama... tata...! (roč. 6, 1932/33, s. 157) – ... mamka remeň sňali, 
za boj syna riadne vyplácali. (roč. 8, 1934/35, č. 4, s. 77) – Večer sa smial brat 
/ maličký, / Hanke jak prášia / sukničky. (roč. 6, 1932/33, s. 158) – Vtiahol ho 
dnu, prehol cez koleno a dôkladne mu nasekal. (...) smial sa, ako otecko vyplácal 
cudzieho chlapca. (roč. 11, 1937/38, s. 1) – ... mamka prútom mastili mu hnáty.
(roč. 15, 1941/42, č. 4, s. 74) – Otcov remeň / čakal kepeň / Mariškin už vo dvore, 
/ aby zase / v poľa kráse / netúlal sa po hore. (roč. 18, 1945/46, č. 3, s. 38).

Mnohé zo spomínaných vyzdvihovaných či pranierovaných vlastností ľudí 
(ako aj antropomorfizovaných zvierat a rastlín) súvisia s mravnými zákonmi, 
ktorých dodržiavaním sa ľudia (veriaci) vyhýbajú prestúpeniu Božieho záko-
na. A práve viera v Boha je ďalšou z hodnôt, ktorú matičné Slniečko ukotvuje 
v srdciach svojich čitateľov. Kresťanská viera je v časopise chápaná a predsta-
vovaná ako prirodzená súčasť bytia, neoddeliteľne spätá s každodenným živo-
tom slovenského ľudu, čo sa odzrkadľuje aj v tematickom zameraní viacerých 
uverejnených textov, resp. v náboženských motívoch v nich spracúvaných,  
a, prirodzene, aj vo výbere lexikálnych prostriedkov prislúchajúcich do poj-
mových paradigiem a podparadigiem súvisiacich s kresťanskou vierou v Boha.
Viaceré z takýchto pojmovo usúvzťažnených lexém (ako Boh, Pán Boh, Stvo-
riteľ, Kristus, Kristus Pán, Ježiško, modlitba, požehnať, vyslyšať, vykúpenie, 
božie dopustenie, trest Boží, bič Boží, anjel, hriech, prikázanie, kríž, posvätný, 
apoštolský, samaritán, biblia) sa pritom neobjavujú len v básnických a pro-
zaických textoch umeleckej literatúry, ale aj v literatúre faktu, napr. v texte  
o Henrim Dunantovi (roč. 1, 1927/28, s. 98): Znamenie kríža je znamením lásky 
už od smrti Krista...; posvätné (znamenie červeného kríža); posvätnosť záchra-
ny Červeného kríža; apoštolská práca (pre sriadenie spoločností Červeného 
kríža); celý kraj ožil týmto duchom moderných samaritánov; Dunantova knižka 
stala sa bibliou nového hnutia...

Kresťanská tradícia spojená s modlitbou, obracaním sa k Bohu s prosbou 
či s poďakovaním nachádzala odraz v tvorbe uverejňovanej v Slniečku nielen 
v období Vianoc a na prelome rokov v podobe vianočných a novoročných pro-
sieb a prianí – napríklad vo Vrbického Modlitbe vianočnej: Za dary ďakujem, 
ale aj prosím, / vyslyš tie túžby, čo na srdci nosím: / udržuj v zdraví otecka, 
mamu, / bračekov, sestričky i mňa tiež samú, / aby sme vospolok v pokoji žili! 
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(...) / Požehnaj všetkých nás, Ježiško milý! (roč. 3, 1929/30, s. 49), alebo v An-
delovom Novom roku: Pane Bože, v celom roku / žehnaj nás na každom kroku! 
(roč. 15, 1941/42, č. 5, s. 83) –, ale aj počas celého roka, napríklad v Rázuso-
vej-Martákovej Popletenom slnku: Keď svet tento šíry stvoril / milostivý Boh, 
/ zazrel slnko ponížene / stáť u svojich nôh. // ... A od tých čias rok po roky / 
pácha ťažký hriech: / v januári trávu volá, / v máji sype sneh. (roč. 9, 1935/36, 
č. 6, s. 112), v Zborovjanovej Žatve: Už sú kosy gazdov / vyklepané, / dajže dni 
bez dažďov, / Kriste Pane. (roč. 15, 1942/43, č. 10, s. 195) alebo v Zgútovom-
-Vrbického Lístku vtáčkov do neba: Prosíme Ťa veľmi pekne, Ježiško náš milý, / 
povedz ľuďom, aby z toho i nám udelili, / čo so stola bohatého omrviniek zvýši, 
/ prípadne prichystali úkryt v teplej skrýši. (roč. 17, 1938/39, č. 6, s. 105).

Samozrejme, najemotívnejšie pôsobia úpenlivé básnické prosby adresova-
né Bohu v ťažkých vojnových časoch, napr. v Breznického básni Prosíme Ťa: 
Pane, Bože, prosíme Ťa, / zmiluj sa a zastav hnev, / nech prestane žiaľ, kvílenie, 
/ smrtonosných zbraní rev. (roč. 16, 1943/44, č. 7, s. 128), a hlbší význam na-
dobúda aj želanie, ktorým redakcia časopisu ukončila svoj príhovor k čitateľom 
Slniečka pred prvými pokojnými (povojnovými) Vianocami: Sláva Bohu na 
výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle! (roč. 18, 1945/46, č. 4, s. 50).

Zdôrazňovanie hodnoty viery, rodiny, vlasti či zdravia plnilo obzvlášť dôle-
žitú úlohu práve v matičnom Slniečku, teda v období, keď súčasťou života detí 
boli aj vojna, choroby, bieda a s nimi súvisiaca strata najbližších. Smrť, ktorá 
bola častou súčasťou života vtedajších detí, prenikla ako téma aj do literárnej 
tvorby uverejňovanej v Slniečku. Protipólom početne zastúpených optimisticky 
ladených básnických a prozaických textov sa tak stala sporadická tvorba spracú-
vajúca pochmúrne témy smrti a osirenia, ktoré sú signalizované už samotný-
mi názvami uverejnených (zväčša básnických) textov, napr. Zmrzlé dieťa (roč. 
1, 1927/28, s. 66), Koniec svrčka (roč. 1, 1927/28, s. 20), Ako si spieva sirota 
(roč. 2, 1928/29, s. 77), Sirôtka (roč. 3, 1929/30, s. 118), Umierajúce vtáča (roč. 
4, 1930/31, s. 104), Zabitá husička (roč. 6, 1932/33, s. 7), Bez matky (roč. 6, 
1932/33, s. 147), O sirôtke Hanke (roč. 7, 1933/34, s. 63), Na cintoríne (roč. 7, 
1933/34, s. 119), Jarabica sirotou (roč. 8, 1934/35, č. 5, s. 85), Ranená breza 
(roč. 9, 1935/36, č. 7, s. 126), Smrť motýľa (roč. 11, 1937/38, s. 41), Smrť Ci-
gánčaťa (roč. 15, 1941/42, č. 10, s. 192), Smrtonosný tanec (roč. 17, 1943/42, 
č. 4, s. 64), Srnček-sirota (roč. 17, 1943/44, č. 2, s. 18), Pieseň o sirote (roč. 
17, 1943/44, č. 3, s. 41), Pieseň siroty (roč. 18, 1945/46, č. 3, s. 36), Macova 
smrť (roč. 19, 1946/47, č. 5, s. 80) atď. Spôsob spracovania uvedených tém je 
zväčša tiesnivý, bezútešný. Smrti sa nevyhnú ľudia, zvieratá ani rastliny, stratu 
rodičov oplakávajú ľudské aj zvieracie siroty, preto sa v takto zameraných tex-
toch často objavujú lexémy významovo usúvzťažnené so smrťou (smrť, hrob, 
cintorín, sirota, mŕtvy, zabiť, umrieť, plakať a ich synonymá) a často ani záver 
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textu neprináša nádej či úľavu, práve naopak – bezútešnosť a bezvýchodisko-
vosť plynúca z nemožnosti prekonať nepriaznivé okolnosti sa v tejto exponova-
nej časti textu zvyčajne iba nezvratne potvrdí, napr.: Nad hrobom horké / slzičky 
/ smutná sirota / roní / a každá kvapka / na suchej, / zoschnutej hrude / zvoní. // 
Ani kde hlavu / uchýliť, / ani čo do úst / vložiť. / Ach, ja úbohá / sirota, / čoho sa 
musím / dožiť. (roč. 7, 1933/34, s. 119) – A nič viac zlatú mať / neprebudí : – / 
hľadať šla sirôtka / dobrých ľudí. (roč. 3, 1929/30, s. 118) – V cmiteri pri kríži 
/ udupkaná jama, / pri nej sa modlieva / sirôtočka sama. // (...) Len mŕtve keď 
nájdu / pri kríži dievčatko, / zakvíli holúbok, / zapinká vtáčatko. (roč. 17, 1943/44, 
 č. 3, s. 41) – Otec mŕtvy, doma sama / o všetko sa stará mama, / preto prosím, 
toho roku / polož v noci do obloku / pre mamičku teplé háby, / aby neprechladla, 
aby / usmialy sa oči mamy, / keď sme bez otecka sami. (roč. 15, 1941/42, č. 4, 
 s. 67) – „Otca ti ešte v obilí / draví psi boli chytili. // Sestričky ešte na svite / stre-
lami boly zabité. // A matka hentam na medzi / umiera v uschlej nevädzi. // Vetrík 
jej spieva rekviem / a rosou slzí celá zem...“ // ... Sirôtku srdce zabolí / a usne 
v brázde na poli... (roč. 8, 1934/35, č. 5, s. 85) – Mesiačik zašiel – prišiel deň, / 
plakaly listy – plakal peň. / Keď svitla letná nedeľa, / ranená breza umrela. (roč. 
9, 1935/36, č. 7, s. 126) – Mali sme, ach, mali / zajačky v maštali, / vždycky si ve-
selo / pod hrantom hopkaly. // Mali sme, ach, mali / dnes ich u nás nieto. / Krava 
ich paprčou / zabila cez leto. (roč. 9, 1935/36, č. 8, s. 150) – Pri hudbe chujavy / 
šialene ju vrtí, / až bezvládne klesá / do náručia smrti. // Za bieleho rána / mäkký 
sniežik sneží / a pipíška tíško / mŕtva v snehu leží. (roč. 17, 1943/42, č. 4, s. 64).

Obzvlášť bezútešne a až nepochopiteľne nemilosrdne pôsobí v detskom ča-
sopise príbeh S. Tučiča Ako čakal osiralý chlapček mamičku, v ktorom päť-
ročný chlapec po pohrebe čaká svoju matku najprv na cintoríne, sediac pri jej 
hrobe (neuvedomujúc si, že v ňom leží práve ona), až kým ho hrobár odtiaľ 
s krikom nevyženie, potom pred zamknutou bránou ich domu. A keď sa večer 
rozbehne za ženou blížiacou sa k domu a objíme ju, mysliac si, že je to jeho 
mama, dostane sa mu len nemilosrdného odmietnutia, ktorým autor celkom 
bezcitne ukončuje celý príbeh:
–  Mamička, mamička!
 Plakal i smial sa odrazu. Cudzia žena ho však odsotila tak, že padol do bla-

ta, a vykríkla:
–  Jaj, ako si ma len nastrašil!...
 A s neba pršal dážď... jednotvárny, chladný, až do kostí prenikajúci dážď.

(roč. 3, 1929/30, s. 33).

Ako milosrdné východisko z bezvýchodiskovej situácie sa vo viacerých 
textoch prezentuje smrť, ukončujúca trápenie trpiaceho, pričom namiesto slov 
zomrieť či zabiť sa v týchto prípadoch zvyčajne využívajú eufemistické obraz-
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né vyjadrenia: Objal Hanku mráz / za tenučký pás. / Na nebi sa zore budia / 
– a kým spali dobrí ľudia, / hore maličká / vzlietla hviezdička. (roč. 7, 1933/34,  
s. 63) – Ľahlo do vĺn ako dieťa: / Haja-haja-haja... / Už tie krielka nedoletia 
/ do rodného kraja. (roč. 9, 1935/36, č. 8, s. 143) – Naraz vietor príde, / nad 
poľom sa zvrtí / a motýľa nesie / do náručia smrti... (roč. 11, 1937/38, s. 41) – 
Raz ešte srdce zabúši / a blahom strnú pery: / spokojne, tíško spí si tam, / na 
hrobe, pri materi. (roč.1, 1927/28, s. 66), – Potrp, i zlé prejde raz! (...) No ten 
vtáčik v chvoji / spí už na pokoji. – / Ten sa jari nedočkal. (roč. 15, 1941/42,  
č. 7, s. 128).

Pochmúrnou reakciou na prebiehajúcu vojnu je báseň M. Rázusovej-Mar-
tákovej Jezuliatko roku 1941, uverejnená v decembrovom čísle 15. ročníka  
Slniečka (1941/42, č. 4, s. 63), v ktorej sa Jezuliatko zmieta žiaľom a plače bez 
prestania: A ten plač sa zas a znova po spálenej zemi vlní, – / už do neba prebíja 
sa, / už je celý svet ním plný! // Zažly sa i zore ranné, / no plač znie až nakraj 
zeme. / Ach, a znieť už neprestane, / kým my lepší nebudeme.

Téma smrti preniká dokonca aj do vtipných útvarov, akými sú hádanky, pri 
ktorých riešení sa deti majú zabaviť. Napríklad hádanka Sto prstov, päť krstov, 
štyri duše, päť hláv. Čo je to? (Štyria živí nesú mŕtveho.) (roč. 9, 1935/36, č. 1, 
s. 10) je v takmer identickej podobe znovu uverejnená aj v 8. čísle toho istého 
ročníka časopisu: Sto prstov, päť krstov, štyri duše a päť hláv. (Keď mŕtveho 
nesú na márach.) (s. 158). Tému smrti nachádzame aj v literatúre faktu, napr. 
v 6. ročníku (1932/33) v článkoch Ľudožrút (s. 30) a Ako ľudia umierajú (s. 41), 
a aj v detskej tvorbe, napr. Za Máničkou, čo umrela (roč. 3, 1929/30, s. 128).

PRÍZNAKOVÁ LEXIKA V MATIČNOM SLNIEČKU

Obsahová, druhová a žánrová rozmanitosť textov uverejňovaných v Slniečku 
sa odráža aj v rozmanitosti využívaných lexikálnych prostriedkov. Okrem noci- 
onálnych, štylisticky neutrálnych slov, tvoriacich bezpríznakovú rovinu textu, sa 
v Slniečku využívajú aj rôzne typy expresívnych slov (už spomínané eufemiz-
my, ďalej deminutíva, augmentatíva, hypokoristiká a aj pejoratíva), ako aj rôzne 
typy štylisticky príznakových slov (napr. hovorové, odborné a knižné slová vrá-
tane už spomínaných biblizmov). Z uvedených lexikálnych prostriedkov sa na 
tomto mieste zameriame najmä na využívanie deminutív ako prostriedkov slú-
žiacich na výraznú emocionalizáciu a expresivizáciu najmä básnických textov 
a na využívanie cudzích slov a termínov, ktorých význam je detskému čitateľovi 
potrebné vysvetliť (viac k jazyku Slniečka pozri Horváthová 2017).

V básnických, prozaických aj dramatických textoch určených pre deti do-
minujú jazykové prostriedky, prostredníctvom ktorých autori vyjadrujú kladný 
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citový postoj k pomenúvaným predmetom, javom i ľuďom a tým aj (či pre-
dovšetkým) láskavý vzťah a nežný, citlivý prístup k detskému adresátovi. Ide  
o jazykové prostriedky často využívané dospelými pri komunikácii s deťmi, 
medzi ktorými najčastejšie nachádzame detské slová, hypokoristiká (resp. fa-
miliárne slová) a deminutíva, s ktorými sa deti stretávajú už od najútlejšieho 
detstva aj prostredníctvom uspávaniek, ľudových piesní, riekaniek a rozprávok.

Najviac deminutív v Slniečku objavíme v poézii určenej pre najmenších či-
tateľov, a to predovšetkým v tvorbe S. Sakalovej, Ľ. Podjavorinskej a M. Rázu-
sovej-Martákovej, ako aj mnohých ďalších autorov. Ide o deminutíva utvorené 
od substantív najčastejšie pomenúvajúcich časti ľudského tela, osoby, zvieratá, 
rastliny, druhy odevu, resp. jeho časti, prírodné javy, predmety či pracovné ná-
stroje. Nachádzame ich najmä v samotných textoch básní, ale často sú aj sú-
časťou ich nadpisov – u Sakalovej ide napr. o básne Na kvetinkách a Koníček 
(roč. 1, 1927/28, s. 141 a 142), Vrabčekovo ráno a Holúbätko (roč. 2, 1928/29,  
s. 41 a 91), u Podjavorinskej napr. o báseň Muška-Chocholuška (roč. 1, 1927/28,  
s. 152) a u Rázusovej-Martákovej napr. o báseň Sirôtka (roč. 3, 1929/30, s. 118).

Množstvom zdrobnenín a expresívnych slov formálne pripomínajúcich 
zdrobneniny, ako aj detských slov a hypokoristík oplývajú predovšetkým Sa-
kalovej básnické (aj dramatické) texty, obsahujúce slová ako kurička, cicka, 
cicuška, kocúrik, líštička, kohútik, žitko, zrničko, ručička, rúčka, líčko, bruško, 
očičko, nožička, nôžka, hlávka, hlavička, srdiečko, dušička, dieťatko, dietko, bá-
bätko, chudiatko, nebožiatko, dievčička, dcérka, dcéruška, panička, postieľka, 
hlavnička, chyžka, chatka, okienko, okienečko, záhradka, kvapôčka, obväzok, 
nožničky, ihlička, kávička, kašička, medík, šunôčka, stehienočko, kabanička, 
suknička, košieľočka, bôtky, šiatky, topánočky, obuvníček, Ondrejíček, Katuš-
ka, papať, papkať, zobkať, boľkať, hajať, čičať, dokračkať, čačaný, drobulinký, 
sladušký, dobrušký, mäkušký, maličký, drahučký, sladučko, pomaličky a mnoho 
iných. Tým, že S. Sakalová aj v rámci jednej básne varíruje viaceré podoby 
deminutív utvorených od rovnakého základového slova, napr. včelky, včeličky, 
včelinky, kvetinky, kvetinôčky (roč. 1, 1927/28, s. 141), nielenže zintenzívňuje 
svoj emocionálno-expresívny postoj k pomenúvanej skutočnosti, ale zároveň 
ešte viac upriamuje pozornosť detských čitateľov aj na bohatstvo a rozmanitosť 
slovotvorných prostriedkov v slovenčine. Zdrobneniny ako pomenovania nie-
čoho malého, drobného či milého (prípadne aj nemilého) sa totiž tvoria odvo-
dzovaním od základových slov pridávaním rozmanitých slovotvorných prípon, 
prostredníctvom ktorých novovzniknuté slová nadobudnú svoj zdrobňujúci 
význam, pričom na nocionálnu, vecnú zložku významu zdrobneného slova sa 
často navrstvuje i expresívna, citová zložka, ktorá v textoch pre deti dominuje.

V Sakalovej básňach pre deti, ale aj v iných textoch uverejnených v Slniečku 
v 20. a 30. rokoch 20. storočia sa v prípade expresívnych adjektív vyjadrujú-
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cich zjemnený význam prostredníctvom slovotvornej prípony z možných slovo-
tvorných variantov uvádzaných v Rukoväti spisovnej reči slovenskej (Czambel 
1902, 151), ktorá v 20. rokoch platí ako kodifikačná príručka, využívajú takmer 
výlučne adjektíva s príponou -ušký, napr. krátušký lístok, teplušké kapce, mäkuš-
ký šál (roč. 1, 1927/28, s. 54), kvapôčky sladušké, pilulky dobrušké, mäkušké, 
ale napr. aj chúďa maličké, drahučká súsedka (tamže, s. 155). Vzhľadom na 
silný kladný citový náboj básní sa Sakalová nevzdáva zdrobnenín ani v prípade, 
keď by za iných okolností deminutívna podoba slova zo sémantického a najmä  
z pragmatického hľadiska bola v rozpore s kontextom, t. j. so slovami, s ktorými 
sa deminutívum spája, napr. Čo sa robí celý deň už? / Horko plačú nebesá, / hus-
tý dáždik, ako z krhly, / už od rána leje sa. (roč. 2, 1928/29, s. 27).

M. Rázusová-Martáková a Ľ. Podjavorinská v porovnaní so S. Sakalovou, 
pre ktorú je príznačná výrazná hypertrofia zdrobnenín, využívajú vo svojej po-
ézii pre deti uverejnenej v Slniečku zdrobneniny striedmejšie, uprednostňujúc 
ich pred expresívnymi slovami so zdrobňovacím formantom -k- (verbami, ad-
jektívami a adverbiami), napr.: halienka, nôcka, gajdence, plávočka, piecka, 
halierik, muška, pavúčik, polička, uško, nitka, pyštek, hájiček; anténička, oblô-
čik, sniežok, slzička, srdiečko, kamienček, trávička, sirôtka, gajdoško.

Rovnakú úlohu ako zdrobnené slová plnia v tvorbe určenej pre deti aj det-
ské slová ako búvať, hajať, papať, čačaný a najmä hypokoristiká, ktoré sa 
(nielen) vo veršovanej tvorbe pre deti objavujú tiež veľmi často, ponúkajúc 
súčasnému čitateľovi aj zaujímavú informáciu o tom, ktoré mená a ich podoby 
boli v danej dobe najfrekventovanejšie: Janko, Janík, Janíčko, Ičko, Števko, 
Ondrejíček, Katuška, Anka, Evka, Evička, Betka; Tarko, Belko, Dunčo (psy); 
Macuľka, Dorka (mačky). Mnohé hypokoristiká, t. j. citovo zafarbené podoby 
krstných mien alebo príbuzenských mien, využívané v dôvernom styku rodin-
ných príslušníkov alebo blízkych osôb, možno zaradiť k zdrobneninám so šty-
listickým príznakom expresívnosti. Práve pre svoju schopnosť vyvolať u detí 
príjemné pocity (o. i. aj naznačením vzájomnej blízkosti a dôverného vzťahu 
dospelého a dieťaťa) sa tak ako aj ďalšie zdrobneniny vo zvýšenej miere vy-
skytujú aj v tzv. reči orientovanej na dieťa (pozri Slančová 1999).

Pozornosť pútajú aj rozmanité citoslovcia (zaujímavé sú najmä rôzne kon-
sonantické a vokalické reduplikáty) a expresívne slová (vrátane pejoratív), 
využívané napr. v tvorbe S. Sakalovej, M. Rázusovej-Martákovej a Ľ. Pod-
javorinskej: tuli-tuli, tutuli, tutule, bilim-balam, bilom-bom, dýnom-dánom, 
šachry-bary, šiky-miky, čivi-čivi, kvok, kvok, zob, zob, holús, holús (pri vábení 
holúbkov), három-fárom, hop-cup, cupkom, hupkom, hupkom-skokom, cupy-
-dupy, hopi-hop, štrnky-brnky, šuchom-ruchom, hajs (pri poháňaní dobytka); 
vyfintený, dučať (v kútku), pratať sa, skočiť si (zatancovať si), zdrviť kosti; po-
tvora, nezdara, truľo, chmuľko, lagan, loptoš, fagan, galgan atď.
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Okrem už spomínaných príznakových slov sa v matičnom Slniečku vo zvý-
šenej miere využívali aj cudzie slová a termíny. Úlohou Slniečka nebolo totiž 
len zabávať a vychovávať detských čitateľov, ale im aj zaujímavou a prime-
ranou formou sprístupňovať nové informácie a poznatky. Najmä v náučných, 
popularizačných a publicistických textoch nachádzame často lexiku cudzieho 
pôvodu a terminologického rázu, ktorej by deti bez náležitého vysvetlenia ne-
boli nerozumeli. Význam cudzích slov je čitateľom Slniečka sprostredkovaný 
najčastejšie prostredníctvom vysvetľovacích prístavkov, uvedených v zátvor-
kách alebo vyčlenených čiarkami, a prostredníctvom výkladu významu ne-
známych slov, včleneného buď priamo do textu, alebo uvedeného pod textom 
(odkazom na vysvetlenie významu neznámeho slova je hviezdička, ktorá sa pri 
ňom nachádza v texte), napr.: Už jedna tisícina gránu dokáže usmrtiť človeka. 
Grán (z lat. granum, zrno) staršia váha pre drahokamy a v lekárňach. (roč. 5, 
1931/32, s. 95) – mikroskopická (drobnohľadná) riasa (roč. 6, 1932/33, s. 5)  
– mýval (druh medveďa) (roč. 6, 1932/33, s. 62) – Podľa posledného zistenia je 
u nás 6´1 % negramotných mužských (t. j. tých, čo nevedia čítať a písať) a 7´3 %  
ženských. (roč. 6, 1932/33, s. 95) – meteorologické (poveternostné) stanice 
(roč. 6, 1932/33, s. 153) – Tuberkulózou (suchotinami) umiera v republike roč-
ne 23.000 ľudí. (roč. 6, 1932/33, s. 159) – Z Vatikánskeho mesta, kde býva pá-
pež, oznamujú, že na chýrnom fresku (fresko – obraz, maľovaný rovno na stenu) 
„Posledný súd“ od Michel Angela objavili v jednej postave presnú podobizeň 
jedného z najväčších básnikov na svete, Danta Allighieriho, čo napísal „Bož-
skú komédiu“. (roč. 7, 1933/34, s. 93) – Z ďalekých krajov prišlý derviš (moha-
medánsky mních) dostal sa raz do paláca povestného šacha* Abbasa. *Meno, 
titul východných panovníkov. (roč. 13, 1939/40, č. 8, s. 150) – Učňovanie bolo 
veľmi ťažké. Miestami volali ho purgatoriumom, čiže predpeklím, kde sa učeň 
utužoval v ohni rozmarov pána majstra, pani majstrovej a nemilosrdných tova-
ryšov... (roč. 8, 1934/35, č. 1, s. 10) – ... pije pivo a bragu.* *Nápoj zo sladu 
a chmeľu (roč. 7, 1933/34, s. 18) – Naozaj, poriadne páchne z neho. (...) nero-
zoznať, či od samogonky*, či od vodky... *Potajomky pálená pálenka (Pozn. 
prekl.) (roč. 10, 1936/37, č. 3, s. 52) – ... krásna, vysoká, v celej Kremnici jedi-
nečná voňavá duglaska.* *Voňavá jedľa balzamová. (roč. 15, 1941/42, č. 10,  
s. 184). Uplatňuje sa však aj opačný postup, keď sa v zátvorkách uvádza cudzie 
slovo, napr.: mimo aluminiovej gule (gondoly) (roč. 6, 1932/33, s. 29) – vykla-
dali z kamienkov obrazy (mozaiky) (roč. 9, 1935/36, č. 7, s. 135).

Cudzie slová a termíny bývajú v texte často zvýraznené kurzívou (tu ich 
zvýrazníme tučným písmom): Preto sa niekoľko obchodníkov spojí, najmú si 
až 250 ťáv a neraz ešte viac ozbrojených a smelých sprievodcov, utvoria kara-
vanu a pustia sa do pieskového mora, do piesočných závejov. (roč. 3, 1929/30,  
s. 153) – Slovo magistrála je latinského pôvodu a znamená hlavnú čiaru (lí-
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niu). Magistrálou menujeme i dlhú železničnú trať. (roč. 6, 1932/33, s. 66)  
– Keď človek pri nejakom úraze alebo operácii stratí priveľké množstvo krvi, 
lekári hľadajú zdravého človeka, ktorý by ju chorému vlastnou krvou nahra-
dil. Toto sa menuje transfúziou krvi. (roč. 9, 1935/36, č. 2, s. 30) – Sem patrí 
karburátor, čiže prístroj, v ktorom sa vyrába zmiešanina benzínu so vzduchom. 
(roč. 9, 1935/36, č. 4, s. 77) – tenká blana (cudzím menom membrána) (roč. 9, 
1935/36, č. 7, s. 137).

V prípade potreby sa v texte uvádza aj výslovnosť cudzích slov a mien, 
napr. Francúzsky spisovateľ André Malraux (čítaj: Malro) odletel... (roč. 7, 
1933/34, s. 119) – Šikmá veža v talianskej Pise, Campanila (čítaj kampanila  
= zvonica), vysoká 55 m, naklonila sa... (roč. 6, 1932/33, s. 48).

Vzhľadom na množstvo cudzích slov a termínov z rôznych oblastí vedy 
a techniky, ktoré sa objavili v matičnom Slniečku, aj samotná redakcia časopisu 
hľadala možnosti a spôsoby, ako (a do akej miery) svojim čitateľom sprostred-
kovať rozmanité odborné a technické informácie vrátane významov cudzích 
a odborných slov, o čom svedčí aj otázka redaktora J. Martáka (zastupujúceho 
J. Cígera Hronského), ktorý sa v 9. ročníku časopisu pýtal detí, ako sa im páčia 
články o automobiloch, lietadlách a rádiu: Rozumiete im dobre? A vôbec, nie je 
vám niektorým ťažko rozumeť niektoré články? (1935/36, č. 7, s. 136).

V umeleckých textoch sa, naopak, s vysvetlením významu menej známych 
jazykových prostriedkov stretávame skôr výnimočne, napr. pri frazéme črevká 
sušiť* „Črevká sušiť“ = hladovať. (roč. 1, 1927/28, s. 118), pričom niektoré 
výrazy sú vysvetlené aj chybne, napr. výraz longa méta (čo bola pravdepodob-
ne lopta používaná pri hre podobnej bejzbalu alebo kriketu): Chlapci kremnickí 
už dávno odložili guľky a namiesto nich behali za longa métou* alebo futba-
lom na ihriskách alebo na rovných lúkach... (*Mýto, pasák.) (roč. 15, 1941/42,  
č. 10, s. 183). Viaceré cudzie slová ostávajú aj nevysvetlené, napríklad slovo 
versta vo vete A ako je dobre rozprávať sa s oteckom cez diaľavu dvoch tisíc 
vierst! (roč. 4, 1930/31, s. 22) – čo znamená slovo versta, sa čitatelia dozvedia 
až v 7. ročníku (1933/34, s. 58): I prišli k rieke Amnoke, 15 verst* nad mestom 
Viveu. *Versta je o niečo viac než jeden km. –, a nevysvetlené sú aj ďalšie ru-
sizmy, ktoré nachádzame napríklad v 15. ročníku časopisu: šči, bojar, mužík, 
báťuška (1941/42, s. 55, 103 a 104).

KOMUNIKÁCIA ČASOPISU S ČITATEĽMI

V závere nášho príspevku sa zameriame na spôsob, akým redakcia ma-
tičného Slniečka komunikovala so svojimi čitateľmi. Komunikácia redakcie 
s čitateľmi prebiehala jednak nepriamo, prostredníctvom zámerného výberu 
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uverejňovaných textov (teda pomocou ich implicitného estetického a výchov-
no-vzdelávacieho pôsobenia na čitateľa), jednak priamo, prostredníctvom prí-
hovorov redakcie k čitateľom na začiatku alebo konci jednotlivých čísel, resp. 
ročníkov časopisu a tiež prostredníctvom rôznych výziev a odkazov čitateľom. 
Zaujímavé je pritom sledovať spôsob, akým sa redakcia priamo prihovárala 
čitateľom, ako ich oslovovala či ako reagovala na doručenú detskú tvorbu.

Oslovenia čitateľov v matičnom Slniečku sú v porovnaní s obnoveným Sl-
niečkom menej invenčné a vyznievajú formálnejšie. V rokoch 1927 – 1950 
redakcia oslovovala čitateľov len milí čitatelia, resp. milé deti a v odkazoch, 
oznamoch a pokynoch hovorila len o čitateľoch, predplatiteľoch, žiakoch, do-
raste (po r. 1969 sa im redakcia časopisu prihovárala už dôvtipnejšie, keď ich 
žartovne nazývala aj slnečníkmi a slnečnicami, slniečkovými priateľmi či pros-
to slniečkarmi).

V 3. ročníku Slniečka (1929/30) sa na jeho obálke prvýkrát v rámci rub-
riky Odkazy objavili aj empatické odkazy redakcie (resp. redaktora J. Cígera 
Hronského) detským tvorcom, citlivo aj vtipne hodnotiace klady a zápory ich 
tvorby, a to buď priamo, alebo v náznakoch (najmä v prípade nedostatkov), no 
vždy tak, aby deťom neublížili a neodradili ich od ďalšieho tvorenia. Badateľ-
ná je primárna snaha redakcie nájsť a vyzdvihnúť v detskej tvorbe všetko, čo 
je hodné pochvaly, a podporiť deti v ich úsilí tvoriť aj vtedy, keď sa im zatiaľ 
dostatočne nedarí: Popros p. učiteľa, aby ti poradil dobrú knihu o technike ver-
šovania, potom si ju poprečituj a budeš pekné verše písať!1 – Hádanky tvoje 
som veľmi rýchlo rozlúštil, a to je chyba! Vieš, ja som najhorší hádankár na 
svete; čo ja rozlúštim, to ti je veľmi ľahké. – Veršík ešte nepodaril sa ti tak, aby 
sme ho mohli uverejniť, ale veríme, že v budúcnosti sa ti podarí. Pozdrav! – Čo 
sa nedá razom, veď sa podá časom. Nezabudni na Slniečko! – Verš o kvietkoch 
nám sľubuje, že pošleš nám aj súce príspevky! – Ešte sa nepodarilo celkom, 
ale – bude, čo bude! – Verš trochu kuľhá. – Povypytuj sa p. učiteľa slovenčiny 
o veršovaní a potom sa ti lepšie bude dariť.

V prípade veľkej spokojnosti s kvalitou detských výtvorov sa nadšenie re-
dakcie v 3. ročníku Slniečka citeľne prejavuje nielen v obsahu hodnotiacich 
výpovedí, ale aj v ich realizácii formou zvolania: Vieš, Marta, keby si tu bola, 
veru by sme ťa vyobjímali! Najmä tá prvá polovica tvojej rozprávky podarila 
sa ti znamenite! – Veršík sa ti podaril! – Chutný veršík si nám poslala! – Prek-
vapuješ nás stále peknými prácami! Máme ťa veľmi radi! – Znamenite si to  
 

1 Odkazy uvádzané na obálke časopisu vzhľadom na špecifický spôsob zviazania jednotlivých 
ročníkov časopisu nie je možné jednoznačne identifikovať ani na základe čísla časopisu, ani na 
základe čísla strany.
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napísal o tom tulákovi! – Veru sa ti rozprávočka podarila! Hja, komu sa nelení, 
tomu sa zelení! – Veľmi, veľmi chutnú rozprávočku si napísal!. Medzi odkaz-
mi pre čitateľov sa však objavujú aj viaceré vyjadrenia, ktoré potvrdzujú, že 
niektoré deti nedodržali požiadavku posielať do Slniečka len pôvodnú, vlastnú 
tvorbu: Jožko, mi ti tú rozprávku veru už vieme! Hej, a vieme ti ju oveľa krajšie! 
Veríš nám? – My ten článok veru už veľmi dlho poznáme. – S obrázkov alebo 
pohľadníc odkreslené veci neuverejníme!.

Redaktor Slniečka J. Cíger Hronský aj pri hodnotení detskej tvorby pro-
stredníctvom odkazov detským tvorcom využíval príležitosť viesť deti k uve-
domovaniu si a váženiu si skutočných hodnôt, akými sú láska a obetavosť 
(bezbrehá rodičovská alebo učiteľská) či prostá ľudská dobrota, ako to vidíme 
najmä v 3. ročníku časopisu (1929/30): Videli sme z príspevkov, že rady máte 
zvieratká. A kto má naozaj rád zvieratká, kvety, stromy a pesničky, ten nijako 
nemôže byť zlý človek! – Z tvojej milej práce vycítili sme, že doprial by si zajko-
vi všetko to najlepšie. Dobré srdce máš, Tibor! – A ešte jedno: z listu, čo o vás 
napísala nám vaša p. učiteľka, vycítili sme veľkú lásku p. učiteľky k vám, nuž 
– nezabudnite vykonať všetko, čo sa len dá, aby vždy mohla pekný list napísať 
o vás. – Nuž, Janko, ty si takého huncúta spravil zo zajka, že huncútskejším by 
sme ho ani my nevymysleli. A všetko by bolo dobre, keby si si o zajkových rodi-
čoch nebol pomyslel, že preto poslali synka do sveta, lebo sa báli, že im všetku 
kapustu požerie. Veru, zajkovci, čo sú iba zvieratká, ale tak majú radi svojho 
synka, že dali by mu aj posledný lístok kapustný, hoci sami umreli by od hladu. 
Rodičia sú ti vždy takí. Aj tí tvoji sú takí, len ich maj rád!.

Odkazov vyjadrujúcich sa k detským výtvorom – literárnym aj výtvarným  
– v ďalších ročníkoch už ubúda (v 5. ročníku sa už redakcia ospravedlňuje, 
že im neostáva čas na také veľké množstvo reakcií, a od 6. ročníka už odkazy 
hodnotiace detskú tvorbu absentujú). Zo všetkých uverejnených redakčných 
odkazov však cítiť úprimnú snahu redakcie časopisu priblížiť sa čo najväčšmi 
k svojim čitateľom aj spôsobom, akým sa im prihovárajú, využívajúc pritom 
prostriedky charakteristické jednak pre neoficiálnu komunikáciu v súkromnom 
prostredí, jednak pre komunikáciu dospelých s deťmi. V 3. ročníku Slniečka 
(1929/30) ide najmä o oslovenie detí krstným menom vrátane využitia jeho 
hypokoristickej podoby (Marta, Tibor, Janko, Jožko, Tonko, Paľko, Tonka),  
o expresívne slová (huncút, synak), hovorové slová (chutná rozprávočka), 
zdrobneniny (často aj expresívne: rozprávočka, veršík, zvieratká, kvietky, zaj-
ko), citoslovcia a častice (hja; veru, nuž, ozaj), etický datív osobného zámena ty 
(Rodičia sú ti vždy takí. – ... čo ja rozlúštim, to ti je veľmi ľahké. – Jožko, my ti 
tú rozprávku veru už vieme! Hej, a vieme ti ju oveľa krajšie!), subjektívny slo-
vosled s jadrom výpovede predchádzajúcim jej východisko (Dobré srdce máš,  
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Tibor! – Chutný veršík si nám poslala! – Veľmi, veľmi chutnú rozprávočku si 
napísal!), ako aj o už spomínané zvolacie vety.

Odkazy redakcie čitateľom, resp. pisateľom listov adresovaných redakcii, 
ako aj príhovory redakcie čitateľom sú aj cenným svedectvom o bežnom živote 
vtedajších detí, o ich radostiach i starostiach, o ich pomoci pri práci a v rodine, 
o mravných hodnotách, ktoré im neboli cudzie. Z odkazov uverejnených v 3. 
ročníku Slniečka sa napríklad dozvedáme o triede Janka Séliga, ktorá kúpila 
spolužiakovi Števkovi Penkovi, sirote, čítanku, o Petrovi Ižbinovi, pasúcom 
celé leto barance neraz i v daždi, či o Elenke Matúšovej, ktorá si pri nosení 
dreva do kuchyne vyvrtla nohu. A z reakcií redakcie na tieto listy je zjavné, že 
k hodnotám, akými sú solidárnosť, žičlivosť, pokora, pracovitosť či úcta, boli 
deti tej doby vedené prirodzene a sústavne: Nuž, Janko, povedz tam v triede 
všetkým, že nič krajšieho ste nemohli ani vykonať. Vieme, takáto trieda ani 
v budúcnosti nezabudne na Števka Penku a Janko Sélig musí nám to na kon-
ci napísať, ako sa starali po celý rok o sirotu. (roč. 3, 1929/30, s. 16) – Nuž, 
Petrík, hoci závisť je špatná vec, ale, ver mi, mnohí závidia Ti robotu! Či môže 
byť niečo krajšieho, než barance pásť? Nenapísal si nám o tom, ale vieme, že 
niektorý tvoj baranček má i zvonček a zvonček je ako veselá muzika. A maliny, 
jahody, a čučuriedky, černice! Vieš, Petrík, závisť je veľmi špatná vec, ale – my 
ti závidíme! (tamže) – Slniečko dobre vie, že sa jeho čitatelia venovali cez práz-
dniny aj iným veciam ako hrám. Vie dobre, že ste využili každú príležitosť, aby 
ste pomohli pri práci. Vie dobre, že ste pomáhali pri žatve, že ste sbierali lesné 
plody, že ste aspoň klásky boli sbierať a že ste pomáhali, kde sa len dalo. Lebo 
sú aj také zábavky, ktoré prinášajú osoh iným. (roč. 22, 1949/50, č. 1, s. 14).

Je zjavné, že Slniečko v rokoch 1927 – 1950 významne ovplyvňovalo ci-
tový, mravný, rozumový aj telesný rozvoj detí, pričom ponúkalo svojim či-
tateľom, zakúšajúcim aj krutosť vojny a chorôb, stratu rodičov či život v ne-
dostatku, azyl v zaujímavom a podnetnom svete plnom poznania, estetických 
zážitkov, ale aj zábavy a hier, vo svete explicitne deklarovaných mravných 
hodnôt, v ktorom dobro býva vždy odmenené a zlo potrestané. Kým v prvých 
ročníkoch časopisu bolo zámerom redakcie deti skôr poúčať a až potom zabá-
vať – ako to naznačuje aj výzva adresovaná čitateľom v 12. ročníku Slniečka: 
Cez prázdniny budem pamätať na to, čo ma za celý rok poúčalo, pobavilo, 
budem sbierať predplatiteľov na budúci ročník SLNIEČKA! (roč. 12, 1938/39, 
č. 10, s. 196) –, neskôr sa redakcia zameriavala viac na to, aby Slniečko deti po 
celý rok potešovalo a „učilo radosti zo života a z práce“ (roč. 22, 1949/50, č. 1, 
s. 14). A tešiť, ako aj formovať svojich čitateľov hodnotnou umeleckou a vý-
tvarnou tvorbou sa Slniečku darilo aj po jeho obnovení v roku 1969 a darí sa 
mu to neprestajne až dodnes.
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Abstrakt: Autor v štúdii rekognoskuje literárnu tvorbu J. C. Hronského publikovanú v ča-
sopise Slniečko v rokoch 1927 – 1950, pričom sa zameriava na identifikovanie a analýzu 
jeho autorských rozprávok. Prináša charakteristiku poetologických špecifík autorskej roz-
právky J. C. Hronského, analyzuje jej rôzne subžánrové podoby a hodnotí jej vývinový 
prínos v kontexte slovenskej literatúry pre deti a mládež.
Kľúčové slová: Jozef Cíger Hronský, časopis Slniečko, autorská rozprávka, detský aspekt, 
optimistický variant literatúry pre deti a mládež

Abstract: In the study, the author deals with the literary work of J. C. Hronský published 
in Slniečko magazine from 1927 to 1950, focusing on the identification and analysis of 
his literary fairy-tales. It presents the characteristics of the poetological specifics of 
J. C. Hronský’s literary fairy-tale, analyses its various subgenre forms and evaluates its 
developmental contribution in the context of Slovak literature for children and youth.
Keywords: Jozef Cíger Hronský, Slniečko magazine, literary fairy-tale (Kunstmärchen), 
the concept of children’s aspect, optimistic variant of literature for children and youth

Časopis Slniečko zohral v období konštituovania klasickej umeleckej fázy 
slovenskej literatúry pre deti a mládež významnú úlohu ako stimulátor jej pro-
gresívnych tendencií. Na jeho stránkach boli ešte pred svojím knižným vyda-
ním publikované viaceré literárne diela, ktoré výrazným spôsobom participo-
vali na estetizácii umeleckého modelu slovenskej literatúry pre deti a mládež 
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v medzivojnovom období. Nemalý podiel na tejto stimulatívnej funkcii časopi-
su mal Jozef Cíger Hronský, a to nielen ako jeho šéfredaktor, ale predovšetkým 
ako jeden zo spolutvorcov tohto umeleckého modelu.

J. C. Hronský sa ako autor literatúry pre deti a mládež prezentoval na strán-
kach časopisu Slniečko vo viacerých žánrových oblastiach. V rámci niektorých 
mu dokonca literárna história pripisuje prvenstvo v uvádzaní nových žánrov do 
slovenskej literatúry pre deti a mládež. V týchto intenciách hodnotí J. Kopál 
(1997, 100) jeho seriál vecných poviedok, čŕt, tvorivých modelových technic-
ko-konštrukčných námetov a hier, ktoré vychádzali na pokračovanie v Slnieč-
ku v 6. až 8. ročníku. Knižne ich Hronský vydal pod názvom Zábavky strýca 
Kurkovského (1932) a Strýcovo vrtielko (1935).

Významným spôsobom zasiahol J. C. Hronský do vývinu slovenskej lite-
ratúry pre deti a mládež aj v oblasti literárneho folklorizmu, kde sa sústredil 
predovšetkým na tvorivú adaptáciu dvoch žánrov: ľudovej rozprávky a povesti. 
Hronského sústredený záujem o ľudovú rozprávku najmä počas redigovania 
Slniečka, ako píše Z. Klátik (1971, 104–105), v ňom prebudil ambíciu k tvori-
vejšiemu činu, ktorý sa prejavil v spracovávaní nových alebo menej známych 
námetov a ich filozoficko-etickým tlmočením. Potvrdzuje to predovšetkým 
Hronského zbierka Brondove rozprávky (1932), z ktorej väčšinu rozprávok 
predtým uverejnil aj na stránkach časopisu Slniečko. Podobne postupoval ne-
skôr aj pri publikovaní adaptovaných ľudových rozprávok z knihy Zlatovlasá 
sestra (1937). Z povesťovej tvorby J. C. Hronského boli v časopise Slniečko 
uverejnené viaceré povesti, ktoré vydal knižne v zbierke povestí Zakopaný meč 
(1931), a všetky povesti, ktoré vyšli neskôr aj v knihe Budatínski Frgáčovci 
(1939). Niektoré povesti J. C. Hronského, ktoré publikoval v Slniečku (Naj-
starší Hudec z Pukanca, Nemec Britvald pod Devínom, Jánošíkova podkova, 
Jánošík na lietavskej hostine, O koníkovi, čo zachránil kapušiansky zámok), 
vyšli knižne až v druhom miléniu vo výbere povestí J. C. Hronského Sloven-
ské povesti v rámci projektu Matice slovenskej Povesťová mapa Slovenska. Vo 
vzťahu k adaptácii folklórneho povesťového materiálu J. C. Hronský uplatňuje 
rôzne prístupy: prechádza od relatívne ucelenej reprodukcie sujetu povesťo-
vo-bájoslovnej látky (Jutrobogov kováč) cez rozširovanie motivického kontex-
tu povesti o nové dejové epizódy (Posledný peceň chleba) až po vytváranie 
vlastného povesťového príbehu z fragmentárnych povesťových motivických 
častí (Rimavská zlatá kačička). Uplatňujúc syntetizujúci pohľad na povesťovú 
tvorbu J. C. Hronského, Z. Klátik (tamže, 78–79) konštatuje, že autor vo svo-
jich povestiach vytvoril „básnickú a ,mýtickú geografiu‘, ktorá tvorí poetickú 
nadstavbu nad faktografickou históriou národa. (...) Povesti signalizujú postup-
ný vývin Hronského koncepcie od prevládajúcej didaktickosti a vážnosti i od 
pochmúrnejších obrazov života k zábavnosti, veselosti, dynamike“.
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Osobitnú pozornosť si zaslúži aj poviedková tvorba J. C. Hronského publi-
kovaná v Slniečku. Môžeme v nej zaregistrovať humoristicky koncipované po-
viedky zo života detí, ktorých komika je založená na detskej naivite a zobrazení 
detských šibalstiev a priestupkov (napr. O Tónovi Drozdovie, čo za deň vycho-
dil školu, Tóno Drozdovie a opekance, Rúra, čo niesla vajcia), ale aj povied-
ky, v ktorých sú tematizované vážnejšie problémy, napr. materinská obetavosť 
a nevďačnosť zo strany dieťaťa (Matka Gregora Kláča), outsiderstvo a hodno-
ty priateľstva (Čo bolo najkrajšie), príp. aj autobiograficky ladené prózy, kto-
ré prinášajú reminiscenciu na vlastné detstvo prežité v neľahkých sociálnych 
podmienkach, ale v atmosfére rodinnej spolupatričnosti a lásky (Môj šesták).

V súvislosti s literárnou tvorbou J. C. Hronského publikovanou v časopise 
Slniečko je však najpočetnejšie (popri autorských variantoch ľudovej rozpráv-
ky) zastúpená jeho autorská rozprávka. V rámci tejto štúdie by sme sa chceli 
preto venovať rekognoskácii autorskej rozprávky J. C. Hronského publikova-
nej v Slniečku, charakterizovaniu jej poetologických špecifík a zhodnoteniu jej 
vývinového prínosu v rámci slovenskej literatúry pre deti a mládež.

Hronského prvé epicky rozsiahlejšie animované rozprávky Smelý Zajko 
(1930), Smelý Zajko v Afrike (1931) a Budkáčik a Dubkáčik (1932), ktoré spo-
luvytvárali umelecký koncept autorskej rozprávky na začiatku 30. rokov 20. 
storočia, neboli ako seriálový textový celok publikované v matičnom Slnieč-
ku, ale práve tento časopis, resp. ilustračná tvorba, ktorá bola prezentovaná na 
jeho stránkach, sa stali bezprostredným impulzom pre ich vznik. J. C. Hronský 
ich totiž vytvoril na podnet obrázkových animovaných seriálov J. Vodrážku, 
ktoré boli predtým publikované v tomto detskom periodiku. Výtvarné proto-
texty, ktoré mali prevažne obrázkovo-vizuálny charakter a predurčovali hlav-
ne sujetovo-kompozičnú štruktúru príbehu, dokázal J. C. Hronský pretaviť do 
svojbytnej umeleckej literárnej výpovede. V obrázkových seriáloch o Zajkovi 
publikovaných časopisecky textovú zložku tvorili len nadpisy, ktoré v rámci 
jednej strany obsahovo zjednocovali vizuálnu sekvenciu niekoľkých obrázkov. 
Ojedinele sa vyskytla aj replika umiestnená komiksovým spôsobom do bub-
liny, príp. iná podoba textového zobrazenia vo forme nápisu alebo oznamu. 
V súvislosti s rozprávkou Budkáčik a Dubkáčik sa už časopisecká verzia pri-
bližovala viac k textovo-obrázkovému útvaru, v rámci ktorého bol ku každému 
obrázku (umiestnenom väčšinou na samostatnej strane) priradený krátky texto-
vý segment vo forme dialógu alebo stručného komentára rozprávača.

J. C. Hronský pri koncipovaní príbehu v knižnom vydaní dotváral potom 
celé rozmanité pásmo nižších štrukturálnych zložiek – od opisu, charakteristi-
ky cez reflexie, dialóg, hľadisko rozprávača až po dokreslenie určitých situácií 
a ich konkretizácie v detailoch –, pričom jeho doménou zostala bohatá oblasť 
jazykovo-štylistických prostriedkov, ako na to upozorňuje vo svojej monogra-
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fii Krajina plná detstva Z. Klátik (1971, 123–124). Na niektorých miestach 
(hlavne v súvislosti s príbehom Smelý Zajko v Afrike) však J. C. Hronský vý-
raznejšie rozširoval príbeh aj o nové epické situácie, ktoré pôvodne Vodráž-
kov obrázkový seriál nezobrazoval. Bolo to hlavne na tých miestach, kde mali 
obrázky pomerne statický charakter a neposkytovali príliš veľký priestor na 
dynamizáciu príbehu alebo jeho komické ozvláštnenie (napr. obrázkovú sek-
venciu zachytávajúcu opis stavby domu v úvodnej kapitole rozprávky Sme-
lý Zajko v Afrike Hronský rozšíril o epizódu, v ktorej hyperbolizoval nehodu 
s prekysnutým cestom, čím na jednej strane zvýšil dramatickosť príbehu, ale 
súčasne ho obohatil aj o výraznejšiu groteskno-komickú dimenziu). Nad rá-
mec pôvodných obrázkových podnetov J. C. Hronský rozširoval príbeh aj na  
ideovo exponovanejších miestach (napr. vo Vodrážkovom obrázkovom seriáli 
sa africké dobrodružstvo končí adoráciou Zajkovho hrdinstva medzi domorodý-
mi obyvateľmi, zatiaľ čo J. C. Hronský finalizuje svoj príbeh návratom hrdinu 
domov a v konfrontácii so spoločenským postavením a hmotným zabezpeče-
ním, ktoré hlavnému protagonistovi garantovalo africké prostredie, hodnotovo 
zvýznamňuje práve etický aspekt spojený s prosociálnou motiváciou jeho ná-
vratu). V prvých knižných vydaniach boli potom tieto textové „presahy“ vizu-
alizované aj dodatočne vytvorenými novými ilustráciami.

Okrem obrázkových seriálov J. Vodrážku, ktoré vytvárali fabulačné výcho-
disko pre Hronského animované rozprávky, literárna história (Kopál 1970; Klá-
tik 1971) upozorňuje ešte na jednu skutočnosť, ktorá bola spojená s časopisom 
Slniečko a mohla inšpiratívne pôsobiť na literárnu tvorbu J. C. Hronského. Išlo 
o podnety vychádzajúce z literárnej tvorby detí, ktorú iniciovala redakcia časo-
pisu rôznymi interaktívnymi úlohami. Ich cieľom bolo rozvíjať kreativitu detí 
prostredníctvom tvorivého písania. V súvislosti s publikovaním obrázkového 
seriálu o Smelom Zajkovi mali napr. čitatelia na základe obrázkových vizuál-
nych sekvencií vytvárať vlastné príbehy, pričom najlepšie z nich boli neskôr aj 
publikované. Tieto detské práce boli s nadšením hodnotené aj samotným Hron-
ským, čo dokazujú viaceré jeho komentáre v pravidelnej rubrike Odkazy, ako 
aj jeho záverečný príhovor k čitateľom v poslednom čísle 3. ročníka Slniečka.

Autorská anticipácia sveta detského príjemcu realizovaná umelecky pre-
svedčivo na rôznych úrovniach literárneho textu – od exponovania zvukovej 
zložky jazykového plánu cez dynamické rozprávanie a dejovú stavbu s drama-
tickým príznakom, antropologický rozmer detskej osobnosti animálnych po-
stáv až po variovanie antikatastrofických prvkov s optimistickou finalizáciou 
príbehu, tak ako to vo svojich analyticko-interpretačných výkladoch animova-
ných rozprávok J. C. Hronského dokazuje J. Kopál (1970) – sa stala organickou 
súčasťou epicky širšie koncipovaných animovaných rozprávok J. C. Hronské-
ho v 30. rokoch 20. storočia.
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Toto zistenie platí aj o jeho prvom epicky rozsiahlejšom animovanom príbe-
hu, ktorý nevznikol na podnet výtvarného prototextu J. Vodrážku, o autorskej 
rozprávke Tri múdre kozliatka (roč. 10, 1936/37, č. 5 – 10), ktorá bola knižne 
vydaná až v roku 1940. Podobne ako v predchádzajúcich rozprávkových príbe-
hoch je aj sujet tohto rozprávania koncipovaný na princípe cesty, ktorá predsta-
vuje iniciačné putovanie animálnych hrdinov novým a neznámym priestorom. 
V porovnaní s predchádzajúcimi rozprávkami autor modifikuje dôvod odchodu 
hlavných protagonistov do sveta: ak sú v prvých dvoch rozprávkach motivova-
ní túžbou po poznaní a dobrodružstve a v treťom príbehu utekajú z dôvodu ich 
existenciálneho ohrozenia, v rozprávke o kozliatkach J. C. Hronský spojil motív 
odchodu zvieracích protagonistov do sveta so životnou situáciou, ktorá mala už 
výraznejší dobovo aktuálny sociálny rozmer (vysťahovalectvo do Ameriky). Pri 
sprostredkovaní poznatkov o nových civilizačných a technických výdobytkoch, 
s ktorými sa stretávajú animálne postavy na svojej ceste, dokázal J. C. Hronský 
efektívne zužitkovať jednu z konfigurácií komiky – naivitu –, pričom intenzív-
nejšie ako v predchádzajúcich animovaných príbehoch využíva aj prvky jazyko-
vej komiky (tvorbu komicky príznakových mien, vytváranie komického efektu 
skomolením čítaného textu alebo kontextovo nesprávnym interpretovaním vý-
znamu v rámci homonymie, polysémie či obrazného pomenovania, štylisticky 
chybné napodobňovanie detského písomného prejavu). V kontexte autorovej 
rozprávkovej tvorby Z. Klátik (1971, 145) za novú pokladá aj myšlienku nos-
talgie za domovom, ktorá má v tejto rozprávke výraznejšie národné zafarbenie.

Poslednou animovanou rozprávkou J. C. Hronského, ktorá bola koncipova-
ná ako seriál, bola rozprávka O ujkovi Vrabčiakovi a o celej pekárskej rodine 
(roč. 14, 1940/41, č. 1 – 5). Autor ju publikoval len časopisecky v Slniečku, 
knižne nebola vydaná. V tejto animovanej rozprávke už J. C. Hronský neroz-
víja príbeh na paradigme cesty a putovania, ako to bolo v jeho predchádzajú-
cich animovaných seriáloch. Na rozdiel od týchto seriálov, v ktorých sa zvie-
rací svet intenzívnejšie dostával do kontaktu s ľudským svetom, vytvára J. C. 
Hronský v tejto autorskej rozprávke len autonómny animálny svet, ktorý je síce 
antropomorfizovaný na ľudský spôsob, ale absentuje v ňom priama interakcia 
so svetom ľudí. Oproti predchádzajúcim seriálom autor výraznejšie exponuje 
model rodinnej výchovy, ktorý je založený na sankcionovaní detských preči-
nov fyzickými trestami, čo sa v závere príbehu snaží zmierniť harmonizačným 
gestom a zmenou k tolerantnejšiemu výchovnému prístupu zo strany rodičov. 
Novým ideovým prvkom oproti predchádzajúcim animovaným príbehom J. C. 
Hronského komponovaným seriálovo je prítomnosť kristologického motívu, 
ktorý je súčasťou predposlednej kapitoly s vianočnou tematikou.

Literárna história Hronského seriál o vrabčej rodine vo vývinovom kontex-
te autorovej rozprávkovej tvorby hodnotila ako dielo, v ktorom necítiť orga-
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nickú spätosť autorovej tvorivosti s detským aspektom (Kopál 1970) a v kto-
rom prevláda mechanizmus opakovania blízky verbalizmu (Klátik 1971).  
O. Sliacky (2013, 119) pri hodnotení tejto rozprávky, ale aj predchádzajúce-
ho seriálu o kozliatkach prichádza k záveru, že „postupy, ktoré prv pôsobili 
originálne, vyzneli tentoraz už len ako rutinné zopakovanie predchádzajúcej 
konštrukcie“.

Ani Hronského krátka animovaná rozprávka publikovaná v časopise Slnieč-
ko nepriniesla výraznejšie umelecké výboje. Rozprávka Lenivé žabky (roč. 4, 
1930/31, č. 3, s. 33 – 35), ktorá sa vymyká z optimistického modelu Hron-
ského animovaných rozprávok, je koncipovaná v tradičnejšom didaktickom 
rámci: hlavné protagonistky sú za svoju lenivosť potrestané zautomatizovaným 
verbálnym prejavom, ktorý je nakoniec aj príčinou ich smrti. Napriek tragic-
kému záveru rozprávka zaujme jazykovou komikou, založenou na mechanic-
kom opakovaní frázy v nevhodnom kontexte, ktorá sa uplatňuje aj v niektorých 
humoristických ľudových rozprávkach. Rozprávku Lenivé žabky autor zaradil 
neskôr do knižného súboru autorských rozprávok Zlatý dážď (1933). V ďalších 
krátkych animovaných rozprávkach Medveď predavačom (roč. 12, 1938/39,  
č. 1, s. 4 – 5) a Zajačie noviny (roč. 12, 1938/39, č. 4, s. 71) J. C. Hronský len 
tematicky varioval motív nezdaru (použitý už v seriáli o Budkáčikovi a Dub-
káčikovi), ktorým je finalizované úsilie zvieracích protagonistov o dosiahnutie 
úspechu v konkrétnej ľudskej profesii. Ani v animovanej rozprávke o bratskej 
súdržnosti a solidarite Sedem prasiatok – bračekov (roč. 10, 1936/37, č. 5,  
s. 86) Hronský výraznejšie neprekročil rámec konvenčnej fabuly.

Zo žánrového hľadiska môžeme však za priekopnícky počin (ojedinelý na 
stránkach Slniečka na začiatku 30. rokov) považovať Hronského animova-
nú rozhlasovú rozprávku O bielom kráľovstve motýľov (roč. 6, 1932/33, č. 8,  
s. 119 – 122, a č. 9, s. 142 – 144) s hudobnými vložkami J. Bateľu, ktorú za-
hrali martinskí žiaci pri prvom rozhlasovom vysielaní z Turčianskeho Svätého 
Martina. J. C. Hronský ju koncipoval v intenciách rozprávkovej mystifikačnej 
etiologizácie, prostredníctvom ktorej vysvetľuje, ako motýle nadobudli farbu 
krídel. V protiklade s didakticko-utilitárnym konceptom detskej literatúry v nej 
zvýznamňuje detské šibalstvo spojené s objavovaním neznámeho, ktoré posúva 
do pozície nositeľa progresu.

Okrem autorských rozprávok animovaného a biologického typu, v ktorých 
sa antropomorfizačné postupy uplatňovali vo vzťahu k prírodnému svetu, sa už 
koncom 20. rokov 20. storočia začínajú objavovať v časopise Slniečko aj roz-
právky, v ktorých sa autori snažia tematizovať aj personifikovaný predmetový 
svet, pričom predmety neplnia len funkciu antropomorfizovaných rekvizít, ale 
posúvajú sa už smerom k epickej kategórii literárnej postavy, ktorá „má nejakú 
funkčnú rolu, v ktorej dočasne alebo trvalo pôsobí ako agens epického diania“ 
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(Šútovec 1999, 94). Autorom takéhoto typu rozprávok bol v časopise Slniečko 
aj J. C. Hronský.

V rozprávkovej miniatúre Pec, pec – zlatá vec (roč. 2, 1928/29, č. 3, s. 34) 
sa mu ešte nepodarilo vytvoriť predmetovú postavu, ktorá by mala „ambíciu 
stať sa sujetovým objektom“ (Milčák 2006, 9). Antropomorfizácia predmetu 
sa realizuje v rovine jeho vnútornej monologizácie, predmet nekomunikuje so 
svojím okolím ľudskou rečou, ale je schopný jej porozumieť. Do popredia je 
vysunutá interakcia medzi predmetom a personálnymi detskými postavami.

Ak v tejto rozprávke má uvedená interakcia pozitívnu finalizáciu s harmo-
nizačným záverečným gestom, v Hronského ďalšej rozprávke Pan Pen (roč. 
3, 1929/30, č. 1, s. 12 – 13) vzťah medzi dieťaťom a strojom, ktorý ho mal 
zastúpiť v jeho školských povinnostiach, prerastá do konfliktu a smeruje ku 
groteskno-paradoxnému záveru, ktorý je spojený so sebadeštrukciou robota. 
Popri zjavnom výchovnom zámere, ktorý je v tejto rozprávke kriticky namie-
rený voči neochote detí navštevovať školu, môže byť tento príbeh aj výrazom 
skeptického postoja k úsiliu nahradiť človeka strojom, príp. aj vyjadrením oba-
vy z toho, čo sa môže stať, ak sa výsledky vedecko-technického pokroku vy-
mknú človeku spod kontroly a obrátia sa proti nemu.

Aj v ďalšej rozprávke J. C. Hronského Kmotor snehuliak (roč. 4, 1930/31, 
č. 5, s. 65 – 67), v ktorej už vystupuje predmetová postava so sujetovou fun-
kciou, autor finalizuje príbeh tak, že v rámci jeho záveru dochádza nešťastnou 
náhodou k zániku tejto postavy. V rozprávke však v porovnaní s príbehom Pan 
Pen nevystupujú do popredia výchovné tendencie. Autor v nej vytvára komické 
situácie, ktoré vznikajú na základe toho, že antropomorfizovaná postava snehu-
liaka je omylom považovaná za človeka. Táto rozprávka bola neskôr zaradená 
aj do knižného vydania Zlatý dážď (1933).

Rozprávky J. C. Hronského z neskoršieho obdobia, v ktorých autor antro-
pomorfizoval svet predmetov spojených so školským životom dieťaťa, majú 
už oveľa priehľadnejší výchovný zámer. Ich cieľom bolo upozorniť detské-
ho čitateľa na dôležitosť šetrnejšieho prístupu k školským potrebám, či už išlo 
o pero v rozprávkovej miniatúre Čo rozprávalo perko (roč. 12, 1938/39, č. 10, 
s. 194 – 195), alebo o učebnicu v rozprávke Smutná čítanka (roč. 15, 1941/42, 
č. 1, s. 6 – 10). V obidvoch prípadoch autor ako argumentačný prostriedok pre 
šetrnejšie zaobchádzanie s vecami (zrejme aj so zámerom rozšíriť poznatkový 
obzor detského čitateľa) začlenil do rozprávania informatívno-náučné prvky 
súvisiace s popisom vzniku a výroby jednotlivých predmetov, čím poukázal aj 
na náročnosť celého pracovného procesu spojeného s ich vytvorením.

Literárnu tvorbu J. C. Hronského publikovanú na stránkach časopisu Sl-
niečko reprezentujú aj rôzne varianty ľudového modelu rozprávky, ktoré vy-
tvárali spojivo medzi autentickou folklórnou a autorskou rozprávkou. Ide pre-
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važne o rozprávky spadajúce do oblasti tzv. štylizovaného folklóru. J. Šrank 
(2009, 41) do tejto sféry zaraďuje texty, ktoré sú adaptáciou folklórnych javov 
v ich celistvosti či výbere a rešpektujú výrazové prostriedky folklóru, pretože 
ich cieľom je priblíženie autentických folklórnych faktov a štruktúr aktuálnym 
umeleckým jazykom. V časopise Slniečko túto líniu literárneho folklorizmu 
prezentovali predovšetkým rozprávky, ktoré už v podtitule odkazovali na žán-
rový zdroj ľudovoslovesného pôvodu v podobe označenia prostonárodná po-
vesť, prostonárodná rozprávka, podľa prostonárodnej povesti. Najpočetnejšie 
v tomto kontexte boli zastúpené adaptácie ľudových rozprávok v podaní J. C. 
Hronského, ktoré autor začína pravidelne publikovať od 8. ročníka. Do tej-
to skupiny by sme mohli zaradiť napr. rozprávky Tri hádky (roč. 8, 1934/35,  
č. 1 – 3), O zlatej neveste (roč. 8, 1934/35, č. 3 – 5), O vernom bratovi (roč. 8, 
1934/35, č. 5 – 6), Zlatovlasá sestra (roč. 8, 1934/35, č. 6 – 8), Čižmár a čert 
(roč. 8, 1934/35, č. 9 – 10), Nemá princezná (roč. 9, 1935/36, č. 1 – 2), Uhlia-
rova dievka (roč. 9, 1935/36, č. 3 – 5). Všetky uvedené rozprávky vyšli neskôr 
knižne pod názvom Zlatovlasá sestra (1937).

Pre vývin autorskej rozprávky zohrali však dôležitú úlohu predovšetkým 
tie rozprávkové texty, v ktorých sa autori pokúsili prekročiť rámce tradičných 
adaptačných prístupov vo vzťahu k folklórnemu materiálu. Vznikajú rozpráv-
ky, ktoré by sme už mohli zaradiť do oblasti autorských textov s folklórnou di-
menziou. J. Šrank (2009, 42) do tejto sféry zaraďuje diela, v ktorých folklórne 
fakty nadobúdajú postavenie textových prvkov svojbytnej štruktúry a podieľa-
jú sa na jedinečnej sémantike textu.

Literárnou osobnosťou, ktorá aj v tomto smere výrazným spôsobom ovplyv-
nila vývin slovenskej autorskej rozprávky, bol J. C. Hronský. Do prechodnej 
oblasti medzi štylizovaným folklórom a autorskými rozprávkami s folklórnou 
dimenziou by sme mohli zaradiť niektoré jeho rozprávky zo zbierky Brondove 
rozprávky (1932), ktoré od začiatku 30. rokov začína publikovať aj na strán-
kach časopisu Slniečko. Z uvedenej zbierky boli v Slniečku uverejnené tieto 
rozprávky: O neviditeľnom Tomášovi (roč. 4, 1930/31, č. 3, s. 36 – 42), Pú-
čik – strúčik (roč. 5, 1931/32, č. 9, s. 137 – 142), Tri múdre prasiatka (roč. 6, 
1932/33, č. 1, s. 2 – 6), O suchej vode (roč. 6, 1932/33, č. 2, s. 18 – 24), Nech 
sa stane a nech tak ostane (roč. 6, 1932/33, č. 3, s. 33 – 39, a č. 4, s. 54 – 60). 
Výsledky literárnohistorického výskumu dokazujú, že J. C. Hronský „štruktú-
ru staršieho, ľudového typu rozprávky uvoľňoval v Brondových rozprávkach 
dvoma spôsobmi: zvyšovaním dramatickosti deja a podčiarkovaním filozofic-
ko-morálneho jadra, ktoré nadobúdalo sublimovanú, vyabstrahovanú podobu“ 
(Klátik 1971, 115).

Výraznejší posun smerom k autorským rozprávkam s folklórnou dimenziou 
predstavovali však až rozprávky, ktoré J. C. Hronský knižne vydal v zbierke 
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Zlatý dážď (1933). V časopise Slniečko ich začína publikovať už od jeho prvé-
ho ročníka.

Medzi ne patrí aj rozprávka Zlatý dážď (roč. 1, 1927/28, č. 3, s. 33), ktorá vy-
kazuje viaceré filiácie s rôznymi žánrami ľudovoslovesnej proveniencie. Afir-
matívne s etikou čarodejnej ľudovej rozprávky v nej autor tlmočí predovšetkým 
jej morálny aspekt, ktorý je spojený s odmenou za dobrý skutok. Etický princíp 
sa realizuje prostredníctvom rozprávkovej metamorfózy: k premene žltých lis-
tov na zlaté dukáty dochádza len dovtedy, kým sa s nimi hlavná protagonistka 
dokáže podeliť so svojimi najbližšími a s dobrými ľuďmi. V momente, keď 
si chce peniaze ponechať len pre seba, k zázračnej premene už nedochádza. 
Využívaním častých syntaktických a významových paralelizmov či uplatňova-
ním figúr pripomína rozprávková miniatúra J. C. Hronského dikciu rozprávania  
v ľudovej rozprávke, na niektorých miestach je melodika vety dokonca podob-
ná ľudovej piesni. Finalizácia rozprávky prináša záverečný etiologický motív, 
ktorý býva prítomný v ľudových povestiach či bájach. V porovnaní s ľudovou 
rozprávkou však J. C. Hronský v tejto rozprávke pritlmuje epickosť, zo zlo-
žitejšej sujetovo-kompozičnej štruktúry ľudovej rozprávky vyberá prevažne 
situácie, v ktorých dochádza k etickej skúške hrdinu. Na rozdiel od ľudovej 
rozprávky zvýrazňuje lyrickú atmosféru, ktorá je v úvode jeho rozprávky prí-
tomná predovšetkým v zobrazení jesennej prírody. Významovo dominantným 
sa stáva poeticky zobrazený motív padajúcich žltých listov pripomínajúcich 
zlatý dážď, ktorý autor funkčne využíva aj na fantazijnú imagináciu spojenú 
s etickým princípom odmeny za empatické správanie.

S podobnou funkciou fantazijnej imaginácie sa stretávame aj v rozprávke 
Zázračná perina (roč. 2, 1928/29, č. 1, s. 10 – 13). Imaginatívnym prvkom v tej-
to rozprávke je zázračnosť magickej rekvizity, ktorá je (podobne ako v pred-
chádzajúcej rozprávke) spojená s etickým princípom: podelenie sa s neznámym 
pocestným o perinu aktivuje jej zázračnosť ako akt odmeny za vykonaný dobrý 
skutok. G. Magalová (2010, 48) v súvislosti s touto rozprávkou poukazuje aj 
na prítomnosť folklórneho prvku v podobe sekvencie odkazujúcej na legendo-
vý motív chudobného pocestného so zázračnými schopnosťami. V porovnaní 
s čarodejnou alebo legendovou rozprávkou však J. C. Hronský výraznejšie roz-
širuje motivický kontext spojený so zobrazením reálneho sociálneho a citového 
života so zameraním sa na svet detí. Príklonom k zreálneniu zobrazeného sveta 
tejto rozprávky je aj eliminovanie ireálneho prvku, s ktorým sa zvykne spájať 
strata zázračnosti magickej rekvizity v prípade porušenia etického princípu: 
magický predmet v tejto rozprávke zničia v roztržke samotné deti, ktoré stratili 
zmysel pre empatiu a spolupatričnosť.

Afirmatívno-kontroverznú polohu vo vzťahu k folklórnemu substrátu mô-
žeme identifikovať v rozprávke J. C. Hronského Turákov zázračný kvet (roč. 4, 
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1930/31, č. 10, s. 151 – 153). Podrobnejšie sa interpretácii tejto rozprávky ve-
noval už Z. Klátik (1971, 115), ktorý poukázal na to, že uvedená rozprávka „má 
vo väzbe svojich motívov (funkcií konajúcich postáv) niektoré charakteristické 
znaky rozprávkovej štruktúry“. Súčasne však upozorňuje aj na to, že riešenie 
a zakončenie rozprávky sa odchyľujú od ľudovej predlohy a v súvislosti s po- 
stavou patróna-darcu dochádza na niektorých miestach k významovému posu-
nu od vážneho k žartovnému (tamže, 16–18). Využitie princípu paralely a kon-
trastu, ktorý smeruje k vytvoreniu komického efektu, môžeme v tomto prípa-
de označiť už za parodizačný postup. Pokusy o parodizačné prehodnocovanie 
niektorých folklórnych prvkov, ktoré sa objavujú aj v iných rozprávkach zo 
súboru Zlatý dážď, ako to dokazuje aj Z. Klátik (1971), sa stali poetologickým 
východiskom, ktoré výraznejšie rozvinuli neskôr niektorí predstavitelia generá-
cie detského aspektu v podobe parodizačných autorských rozprávok.

Na pozadí poetiky ľudovej rozprávky je koncipovaná aj ďalšia rozprávka  
J. C. Hronského O batôžku, ktorý sa nikdy nevyprázdni (roč. 4, 1930/31,  
č. 2, s. 18 – 20). Incipit tejto rozprávky je už prvým indikátorom, ktorý pred-
znamenáva filiácie s ľudovou rozprávkou: „Kde bolo, tam bolo, žil raz jeden 
človek.“ (tamže, s. 18). Súčasne však rozprávač narúša priestorovú neurčitosť 
príznačnú pre ľudovú rozprávku uvažovaním o pôvode hlavného protagonistu, 
pričom uvádza rôzne lokality odkazujúce do mimoliterárnej skutočnosti (Bre-
zová, Košariská, Fatra, Kriváň, Poľana, Šariš, Krkonoše, Šumava, Hodonín). 
Zo strany rozprávača však nedochádza k presnej lokalizácii, ale len k vymedze-
niu určitého geografického rámca, ktorý je dôležitý pre odčítavanie alegoric-
kého významového plánu rozprávkového textu. Rozprávač dokonca považuje 
za irelevantné individualizovať hrdinu menom: „Možno, volal sa Ján, možno, 
Pavel, ja neviem.“ (tamže). Tým ako keby dával najavo, že sa v príbehu tohto 
protagonistu budú zlievať podobné životné osudy viacerých ľudí determinova-
né nejakou spoločne prežitou udalosťou. Relevantným sa pre rozprávača stáva 
charakter postavy, ktorý je koncipovaný v intenciách rozprávkovej idealizácie, 
pričom sa zdôrazňuje jeho dobrota a zmysel pre spravodlivosť. Explicitnejším 
odkazom k čarodejnej ľudovej rozprávke je aj aktualizovaná podoba obrazu 
zakliatej krajiny, v ktorej nemilosrdne vládne Čierny kráľ. Odchod hlavné-
ho protagonistu do vojny je tiež motívom prebratým z ľudových rozprávok, 
v Hronského rozprávke sú však na rozdiel od ľudovej rozprávky zachytené aj 
existenciálne pocity človeka uvedomujúceho si nebezpečenstvá ohrozujúce 
jeho život, ale aj skutočnosť, že on sám svojou účasťou vo vojne bude rozho-
dovať o životoch druhých. Paradoxne odchádza bojovať práve proti tým, ktorí 
chcú jeho krajinu oslobodiť od zakliatia, čo je tiež výrazným kontrapozičným 
prvkom vo vzťahu ku konaniu hrdinu v čarodejnej ľudovej rozprávke, ale aj 
motívom, na základe ktorého môžeme celú rozprávku interpretovať aj ako ale-
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góriu na skutočnosti spojené s konkrétnou historicko-politickou udalosťou, 
ktorou bola prvá svetová vojna. Potvrdzujú to aj ďalšie dejové motívy spojené 
s motívom zajatia hlavného protagonistu „nepriateľskými“ vojakmi a jeho roz-
hodnutie bojovať na ich strane za oslobodenie svojej zakliatej krajiny, čo je tiež 
zjavná mimoliterárna alúzia na vstupovanie Slovákov a Čechov počas prvej 
svetovej vojny do česko-slovenských légií vo Francúzsku, Rusku a Taliansku, 
kde sa predtým dostali ako vojnoví zajatci. Na rozdiel od ideálnych happyen-
dov v ľudovej rozprávke hlavný protagonista v Hronského rozprávke v závere 
zomiera. Napriek jeho smrti však rozprávka nevyznieva tragicky, pretože svo-
jou statočnosťou a hrdinstvom prispel ku konečnému oslobodeniu vlastnej kra-
jiny. Jeho následná cesta do neba je spojená s poslednou rozlúčkou so svetom. 
V batôžku, ktorý je tiež rekvizitou odkazujúcou k magickým predmetom v ča-
rodejnej ľudovej rozprávke, si do neba odnáša ľudskú radosť, vďaku a matkinu 
lásku a hrdosť. Analogicky s rozprávkovou zázračnosťou čarodejných rekvizít 
sú to preňho hodnoty, ktoré sa mu nikdy z batôžka nevyprázdnia. Skutočnosť, 
že uvedenú rozprávku je potrebné interpretovať v kontexte spomínaných mi-
moliterárnych udalostí, potvrdzuje aj ilustrácia, ktorá uvádza túto rozprávku 
so zvýrazneným dátumom 28. X. 1918, ako aj úryvok z básne V dňoch vykúpe-
nia od P. O. Hviezdoslava, ktorá nasleduje za touto rozprávkou a je adoráciou  
obrazného zmŕtvychvstania slovenského národa v tomto období. J. C. Hronský 
v kontexte svojej rozprávkovej tvorby invenčným spôsobom využil kompozič-
no-výrazové a významové prvky ľudovej rozprávky na tlmočenie myšlienko-
vých odkazov spojených s takými závažnými spoločensko-politickými udalos-
ťami, akými boli prvá svetová vojna, kapitulácia Rakúsko-Uhorska a následné 
založenie Československej republiky.

Aj v ďalšej autorskej rozprávke, ktorá bola publikovaná na stránkach časo-
pisu Slniečko a neskôr bola zaradená aj do knižného súboru Zlatý dážď, v roz-
právke O Aničke, čo ju nikto nechcel (roč. 4, 1930/31, č. 4, s. 53 – 55) môžeme 
identifikovať prvky čarodejnej ľudovej rozprávky. Realizujú sa prostredníc-
tvom ustálených kompozičných postupov (napr. úvodná a záverečná formula, 
doslovné opakovanie replík), ktoré sú výrazom tzv. „rozprávačskej obradnosti“ 
(Marčok 1978, 136) v čarodejných ľudových rozprávkach, ale aj prostredníc-
tvom aktualizácie niektorých „funkcií účinkujúcich postáv“ (Propp 1971, 35). 
Vychádzajúc z Proppovej typológie ide v úvodnej časti Hronského rozprávky 
predovšetkým o funkciu VIII-a, v rámci ktorej jednému členovi rodiny čosi 
chýba, a funkciu XI – hrdina opúšťa dom (tamže, 43–46). V porovnaní s ľudo-
vou rozprávkou však Hronský výraznejšie aktualizuje podobu tzv. „nedostače“ 
(tamže). Jeho detská hrdinka opúšťa dom starých rodičov, pretože nebola satu-
rovaná jej potreba verbálne potvrdenej lásky zo strany starých rodičov. Neuspo- 
kojenie tejto potreby však nevyplýva z negatívneho vzťahu starých rodičov 
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k vnučke, ktorí ju, naopak, majú veľmi radi, ale z nedorozumenia v ľudskej 
komunikácii, v rámci ktorej dieťa nepochopilo dospelý žart, čo môžeme po-
važovať už za výraznú inováciu oproti ľudovým rozprávkam. Komunikačný 
problém sa opakovane objavuje aj v nasledujúcich sekvenciách rozprávky. 
V nich sa hlavná protagonistka stretáva s lesnými zvieratami, ktoré sa jej chcú 
odvďačiť za jej predchádzajúce empatické správanie, no dievčatko nerozumie 
ich reči. V súvislosti s tým J. C. Hronský narúša tradičný charakter funkcie 
postáv darcov a pomocníkov animálneho pôvodu, pretože k aktu obdarovania 
a pomoci z ich strany dochádza až neskôr, v sakrálnom čase Štedrého večera, 
a za spoluúčasti sakrálnych postáv, ktorými sú anjel a Ježiško. Tým J. C. Hron-
ský rozširuje významovú rovinu rozprávky o duchovno-kresťanskú dimenziu. 
Tradičný rozprávkový happyend, ktorý je príznačný aj pre optimistický variant 
autorskej rozprávky J. C. Hronského, je prítomný aj v tejto rozprávke: starí 
rodičia nachádzajú stratenú vnučku a svoju lásku k nej v závere aj otvorene 
proklamujú. Zvýznamňuje sa tým nevyhnutnosť pozitívnej medziľudskej ko-
munikácie, prostredníctvom ktorej sa dieťa uisťuje v poznaní, že je niekým 
milované. Tento významový rozmer autorskej rozprávky J. C. Hronského vý-
razne prekračuje eticko-výchovné posolstvá, ktoré prináša pôvodná folklórna 
rozprávka.

Duchovno-kresťanský rozmer nachádzame aj v niektorých ďalších rozpráv-
kach J. C. Hronského. Pod skratkou -r. (toto označenie používal J. C. Hron-
ský aj pri niektorých ďalších textoch publikovaných v Slniečku) uverejnil roz-
právku Štedrý večer v horách (roč. 5, 1931/32, č. 4, s. 51 – 53). Podobne ako 
v predchádzajúcej rozprávke aj v tejto rozprávke autor tematizoval vianočné 
obdobie a priestorovo ju lokalizoval do lesného prostredia. Rovnaký je aj motív 
obdarovania lesných zvierat sakrálnymi postavami a usporiadanie štedrovečer-
nej oslavy. Na rozdiel od predchádzajúcej rozprávky autor už nerozširuje kon-
text zobrazeného sveta o motivickú líniu reálnej detskej postavy, ale vytvára 
len autonómny zvierací svet, ktorý antropomorfizuje. Vianočným obdarovaním 
lesných zvierat autor na jednej strane zvýznamňuje sviatočnosť štedrovečernej 
atmosféry, ale súčasne upozorňuje aj na potrebu empatického správania sa voči 
prírode v zimnom období.

Vianočnú tematiku s duchovno-kresťanským posolstvom zobrazil J. C. 
Hronský aj v próze Rozprávka o vianočných sviečočkách (roč. 3, 1929/30, č. 4, 
s. 49 – 52), ktorá zo žánrového hľadiska tenduje skôr k spomienkovej autobio-
grafickej poviedke. Rozprávkovo-imaginatívny rozmer je v nej redukovaný na 
minimum a je prítomný len v motíve rozprávky o vianočných sviečkach, ktorú 
starej mame rozprávača sprostredkovala v jej detskom veku sakrálna postava 
anjela. Zapaľovanie sviečok na vianočnom stromčeku sa v tejto rozprávke spája 
s potrebou sprítomňovania si niekoho alebo niečoho, stáva sa akýmsi metaforic-
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kým zapaľovaním spomienok na krásu prežitú počas roka, ktorá je prirovnávaná 
k modlitbe. Kategória krásna je následne interpretovaná ako schopnosť konať 
dobro pre seba tým, že vykonávame dobro pre niekoho iného. Prostredníctvom 
oslavy narodenia Ježiša Krista sa tak v Hronského próze sprítomňuje príbeh 
o sile dobra, lásky a viery, na ktorom sa môže zúčastňovať každý človek. Hron-
ského Rozprávka o vianočných sviečočkách nie je preto len osobnou spomien-
kou, poďakovaním a vzdaním úcty milovanej osobe, ktorá ho naučila zapaľovať 
sviečky na vianočnom stromčeku, ale smeruje aj k reflexii o nevyhnutnosti za-
paľovania sviečok dobra a charity v každom z nás: „A že zajtra-napozajtre zasa 
budeme stáť pod Ježiškovou jedlicou, tak myslím si: Či bolo by len jedinej slzy 
na svete v Štedrý deň, keby každý, čo bude stáť pod vianočným stromčekom, 
usiloval sa zaslúžiť si plamienok na vrcholci jedlice?!“ (tamže, s. 52).

Závažnejšie významové posolstvo odkazujúce k religióznej transcendencii 
prináša J. C. Hronský aj v rozprávke O bielom sluhovi u dedka Decembra (roč. 
12, 1938/39, č. 4, s. 62 a 78 – 80). Rozprávka je koncipovaná na pozadí pomer-
ne tradičnej tematiky, v rámci ktorej sa rozprávkové postavy – personifikova-
ná postava zimného mesiaca dedko December a jeho pomocník – starajú o to, 
aby bol v zimnom období dostatok snehu. Pomocník je však postavou, ktorá je 
v službe nielen u dedka Decembra, ale jeho poslaním je aj „verne slúžiť svetu“ 
(tamže, s. 62). Službu svetu môžeme vo vzťahu k nasledujúcim dejovým a ref-
lexívnym častiam rozprávky vnímať v metaforickom význame aj ako hľadanie 
a napĺňanie ľudského poslania na tomto svete. V súvislosti s touto službou po-
stava pomocníka uvažuje nad dôsledkami svojho konania a zisťuje, že realizá-
cia jeho pôvodných úmyslov sa nestretáva vždy s takými výsledkami, aké by 
si želal a očakával: „Zahútal sa biely sluha, rozmýšľal, ako to má svetu slúžiť, 
keď sa na svete z dobra robí zlo a zo zla robí dobro, i zaumienil si, že nebude 
konať podľa svojho, ale sa vopred bude vyzvedať u ľudí, ako im má slúžiť.“ 
(tamže, s. 79). Avšak aj v konfrontácii s rôznymi názormi ľudí prichádza k zis-
teniu, že postoje ľudí k tomu istému javu, ktorý súvisí s jeho činnosťou, sú vo 
veľkej miere podmienené individuálnym uhlom pohľadu a môžu vykazovať 
rôzne hodnotové identifikácie. Jediným pevným bodom sa tak preňho v závere 
rozprávky stáva poznanie, že zmysel jeho existencie sa napĺňa v službe k vyš-
šej, transcendentnej inštancii: „I svetu si slúžil, ako si mal. Ak nevieš o tom ty 
i ja, vie o tom vševedúci Boh, ktorý Ťa po cestách vodil. (...) My sme jeho slu-
hovia a budeme plniť jeho vôľu.“ (tamže, s. 80). Koncom 30. rokov 20. storočia 
tak v rozprávkovej tvorbe J. C. Hronského môžeme zásluhou tejto rozprávky 
zaregistrovať aj variáciu symbolickej rozprávky s prvkami reflexívnosti a du-
chovnej religiozity.

Na základe prieskumu autorskej rozprávky publikovanej v časopise Sl-
niečko v rokoch 1927 – 1950 môžeme konštatovať, že dominantné postavenie 
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v kvantitatívnom zmysle, ale aj z hľadiska umeleckého prínosu mala animova-
ná autorská rozprávka a jej variabilná forma – biologická rozprávka. Výskum 
potvrdil, že na estetizácii umeleckého modelu literatúry pre deti a mládež vý-
raznejším spôsobom participovali predovšetkým animované rozprávky J. C. 
Hronského. Časopis Slniečko zohral významnú úlohu pri vzniku knižne vy-
daných rozprávok J. C. Hronského Smelý Zajko (1930), Smelý Zajko v Afrike 
(1931) a Budkáčik a Dubkáčik (1932), ktoré spoluvytvárali umelecký koncept 
slovenskej literatúry pre deti a mládež v 30. rokoch 20. storočia. Z animova-
ných rozprávok J. C. Hronského publikovaných na stránkach časopisu Slnieč-
ko za umelecky najhodnotnejší považujeme animovaný rozprávkový seriál Tri 
múdre kozliatka, v ktorom sa autorovi podarilo úspešne realizovať optimistický 
variant autorskej rozprávky s uplatnením prvkov detského aspektu. V súvislosti 
s vytváraním nových literárno-dramatických žánrových foriem treba z vývino-
vého hľadiska vyzdvihnúť aj jeho animovanú rozhlasovú rozprávku O bielom 
kráľovstve motýľov. Pozitívne hodnotíme aj úsilie autora rozširovať tradičný te-
matický diapazón autorskej rozprávky o nové témy, v rámci ktorých sa pokúsil 
zobrazovať aj antropomorfizovaný svet predmetov. V súvislosti s autorskými 
rozprávkami s folklórnou dimenziou mala pre ďalší vývin slovenskej literatú-
ry pre deti a mládež stimulatívnu funkciu predovšetkým Hronského rozprávka 
s parodizačnými prvkami. V rozprávkach publikovaných v časopise Slniečko 
je tento umelecký prístup prítomný predovšetkým v rozprávke Turákov zázrač-
ný kvet. Oceniť treba aj Hronského tvorivú aktualizáciu kompozičných a vý-
znamových prvkov čarodejnej ľudovej rozprávky, ktorá sa prejavila napr. vý-
raznejšími lyrizačnými tendenciami zasadenými do epického rámca rozprávky 
(Zlatý dážď), tematizovaním citových problémov dieťaťa (O Aničke, čo ju nikto 
nechcel) či reflektovaním spoločensko-historickej problematiky prostredníc-
tvom alegorizácie (O batôžku, ktorý sa nikdy nevyprázdni). V rámci prieskumu 
autorskej rozprávky v časopise Slniečko sa nám podarilo v autorskej rozpráv-
ke J. C. Hronského identifikovať aj líniu rozprávok s duchovno-kresťanskou 
dimenziou, ktorá v niektorých prípadoch vykazuje aj znaky signifikantné pre 
subžáner symbolickej rozprávky (O bielom sluhovi u dedka Decembra).
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Abstrakt: Autorka v štúdii rekognoskuje publicistické, popularizačné a náučné texty a texty 
literatúry faktu publikované v časopise Slniečko v rokoch 1927 – 1990, pričom sa zameria-
va na ich rôzne žánre, tematické okruhy (história, vlastiveda, prírodoveda a i.), rôznu mie-
ru rešpektovania osobitostí detského čitateľa, na rôznu kvalitu sprístupňovania informácií 
a poznatkov, ale aj hodnôt, ako aj na rôznu mieru angažovanosti na dobových (politických) 
zámeroch. Reflexia transformácie výchovných aj vzdelávacích funkcií spomínaných textov 
jej umožňuje hodnotiť ich vývinový prínos v kontexte spoločensko-politických zmien na 
Slovensku v 20. storočí.
Kľúčové slová: detský časopis Slniečko, informatívnosť, výchovnosť, angažovanosť, det-
ský čitateľ

Abstract: In the study, the author deals with journalistic, popularising and educative texts 
and non-fiction texts published in Slniečko magazine from 1927 to 1990, focusing on their 
various genres, thematic areas (history, homeland studies, natural sciences, etc.), different 
degrees of respect for a child reader, the different quality of access to information and 
knowledge, but also values, as well as the different degree of involvement in contemporary 
(political) intentions. The reflection of the transformation of the educational and formative 
functions of the mentioned texts enables her to evaluate their developmental contribution in 
the context of socio-political changes in Slovakia in the 20th century.
Keywords: children’s magazine Slniečko, informativeness, formativeness, commitment, 
child reader
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Z obnovených a novovzniknutých detských časopisov, ktoré začali vychá-
dzať po vytvorení Československej republiky v roku 1918, sa vyníma časopis 
Včelka (1925 – 1927). Jej iniciátor a redaktor Štefan Krčméry sa usiloval vy-
tvoriť také detské periodikum, pre ktoré už nebolo prioritou jeho pragmatické 
zameranie (konfesionálna či školsko-inštitucionálna závislosť), ale utváranie 
emočnej kultúry dieťaťa prostredníctvom literárno-výtvarných prostriedkov, 
čím Krčméry súčasne podporil svoj zámer kreovať novú podobu dobovej in-
tencionálnej tvorby pre deti a mládež. Tento trend sa ukázal ako progresívny, 
preto, ako konštatuje Sliacky (2017, 15), Matica slovenská pristúpila k zmene 
názvu časopisu zo Včelky, „odkazujúcej už svojím názvom na didaktizujúci 
koncept detskej beletristiky“, na názov Slniečko, „preferujúci koncept radost-
nosti a hravosti“ (tamže). Tak začalo od 1. septembra 1927 vychádzať Slniečko, 
ktoré bolo v intenciách edičnej politiky Matice slovenskej pronárodne oriento-
vaným detským časopisom akceptujúcim kresťansko-humanistické ideály.

Napriek tomu, že jadro časopisu Slniečko tvorí beletristická tvorba pre deti, 
integrálnou súčasťou časopisu boli už od jeho počiatku aj publicistické, popula-
rizačné a náučné žánre, v obnovenom Slniečku aj žánre literatúry faktu (litera-
túra faktu v dnešnej podobe sa v čase vzniku Slniečka iba začínala etablovať). 
Dôležité je tiež poznamenať, že išlo o texty rôznych žánrov, ale aj ich hybri-
dov (tendujúcich raz k vedeckosti, publicistike, inokedy k vyššej miere belet-
rizácie), ktoré mali v jednotlivých ročníkoch i číslach Slniečka nielen rôzne 
proporčné zastúpenie, ale navyše išlo o texty z rôznych tematických okruhov 
(história, vlastiveda, prírodoveda a i.), rôznej miery rešpektovania osobitostí 
detského čitateľa a v neposlednom rade aj rôznej kvality sprístupňovania no-
vých informácií a poznatkov, ale aj hodnôt (od prvoplánového didaktizovania 
a moralizovania až po texty prekonávajúce tieto modely).

Keďže Slniečko už takmer 75 rokov spoluvytvára (nezriedka iniciuje) det-
skú literárno-výtvarnú kultúru, čím predstavuje v dejinách slovenskej detskej 
literatúry ojedinelý spoločensko-kultúrny fenomén, možno cez transformácie 
výchovno-vzdelávacích funkcií publicistických, popularizačných a náučných 
textov reflektovať spoločensko-politický vývin Slovenska v 20. storočí. V ob-
dobí vzniku časopisu súvisela výchovná a vzdelávacia funkcia spomínaných 
skupín textov najmä s osvetovými úlohami Československého (ďalej len Čs.) 
Červeného kríža, spoluvydavateľa Slniečka, s pronárodnou orientáciou Matice 
slovenskej a tiež s prokresťanským zameraním tohto nadkonfesionálneho ča-
sopisu. Neskoršiu hodnotovú profiláciu tohto časopisu ovplyvnili obe totality, 
výraznejšie pofebruárová totalita. Aj keď boli vzdelávacie a výchovné prvky 
inkorporované aj do beletristických žánrov, v intenciách názvu príspevku ich 
budeme reflektovať iba v publicistických, popularizačných a náučných žán-
roch, v obnovenom Slniečku aj v literatúre faktu.
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Už prvý ročník časopisu Slniečko, ktorý začal vychádzať v septembri 1927 
v Martine, naznačuje rôznorodosť textov prinášajúcich faktické informácie 
i rôznu mieru výchovnosti. Vyskytujú sa tu beletristické texty, ktoré dieťa obo-
znamujú s poznatkom (napr. ktorú časť zemiakov má človek konzumovať, Ze-
miaková hostina, roč. 1, 1927/28, s. 18), ďalej inštruktážne návody doplnené 
obrázkom (napr. ako si vyrobiť šachové figúrky z korkových zátok, tamže, 
s. 63 – 64), popularizačné články o ochrane zdravia a o športe (O zdravom 
športovaní, roč. 1, 1927/28, s. 126 – 128; Prechladnutie, tamže, s. 59; Štvrť-
hodinka pre zdravie, tamže, s. 95 – 96), ako aj životopisný medailón vydaný 
pri príležitosti 100. výročia narodenia Henriho Dunanta (tamže, s. 97 – 98).
Osvetovo-vzdelávacia funkcia je v popredí predovšetkým v popularizačných 
článkoch tematicky orientovaných na zdravie. Jednotlivé texty sa však diferen-
cujú – zahŕňajú zdravotnícko-príručkové texty, beletrizácie s prvkami poúča-
nia i prednášky písané výkladovým štýlom iba zriedkakedy určeným dieťaťu. 
Autorom textu je často lekár, ktorý zdôrazňuje význam pravidelného cvičenia, 
športovania či stravovania pre ďalší harmonický rozvoj človeka, slovné pouče-
nia sú často doplnené obrázkami cvikov. Biografický žáner, rozšírený v náučnej 
próze pre mládež (bližšie k tomu Sliacky 2013, 158), má v 1. ročníku Slniečka 
zastúpenie v článku o zakladateľovi Červeného kríža Henrim Dunantovi. Ide  
o medailónový portrét, v ktorom je popri poznávacej funkcii v texte zreteľne 
prítomná aj výchovná funkcia – formou apológie sa približuje Dunantov ľudský 
údel i jeho výnimočnosť. (Biograficko-medailónové portréty o H. Dunantovi sa 
v Slniečku objavia ešte niekoľkokrát.) Pokiaľ ide o inštruktážne texty, tie ako 
samostatné žánre nebudú predmetom našej reflexie (iba ako súčasť náučných 
textov), oceňujeme však snahu redakcie poučiť a súčasne aktivizovať detského 
čitateľa (po urobení si šachových figúrok sa s nimi dieťa môže zahrať).

V 2. ročníku Slniečka pokračuje séria článkov, ktoré apelujú na ochranu 
zdravia (Buďte zdraví, roč. 2, 1928/29, č. 1, s. 15), ďalej sa objavujú člán-
ky o užitočnosti plávania pre zdravie (tamže, s. 158 – 160). Rovnako ako v 1. 
ročníku sú aj teraz doplnené obrázkami. Aj v tomto ročníku má zastúpenie in-
štruktážny, didaktizujúci návod doplnený obrázkom – tentoraz na pestovanie 
ruží (tamže, s. 143 – 144). So zreteľom na fakt, že si v roku 1928 Českosloven-
ská republika (ďalej len ČSR) pripomínala 10. výročie konca vojny i svojho 
vzniku, J. Cíger zaradil do októbrového čísla ďakovno-adoračný text Desať 
rokov (tamže, s. 17 – 18). Treba pripomenúť, že podobne koncipované texty 
viažuce sa na výročia rôznych historických udalostí i osobností sa stanú trvalou 
súčasťou Slniečka. Aj cez ne bude možno sledovať, do akej miery Slniečko 
participovalo i na propagácii dobových politických zámerov. Neprekvapí, že 
adoračno-apelatívny článok vyšiel v 2. ročníku Slniečka aj pri príležitosti 10. 
výročia vzniku Čs. Červeného kríža (tamže, s. 87 – 89). Začína sa návratom do 
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doby, na ktorú si deti ešte nepamätajú, pokračuje pripomínaním nadobudnutej 
slobody, upozorňuje na zástoj Červeného kríža vo vojne i v mieri a končí sa 
apelom na získavanie nových členov. Angažovanosť Slniečka sa prejavuje aj  
v publicistických správach (predovšetkým v správach o činnosti Matice sloven-
skej, Čs. Červeného kríža a o zahraničných Slovákoch). Žánrovú rozmanitosť 
Slniečka v 2. ročníku dopĺňa preklad prírodovednej poviedky Vitalija Biankiho 
o zimnej prírode Zvesti z poľa a z hôr (tamže, s. 81 – 82), v ktorej sa náuč-
né informácie o zvieratkách primerane beletrizujú vzhľadom na vek čitateľa. 
Osvetovo-výchovnú funkciu nachádzame v 2. ročníku Slniečka aj v biografic-
kých portrétoch s rôznou mierou beletrizácie. Článok vydaný pri príležitosti 105. 
výročia narodenia Louisa Pasteura (tamže, s. 94) kladie do popredia Pasteurovu 
pracovitosť a skromnosť (autor vkladá do textu aj Pasteurov citát), zjavný je 
emotívny zámer, v článku o Eliasovi Howeovi (tamže, s. 107 – 109) je prítomná 
výraznejšia beletrizácia: text sa začína vrčaním šijacieho stroja a cezeň sa autor 
dostáva k rozprávaniu príbehu o jeho vynálezcovi. Na rozdiel od uvedených 
článkov je v príspevku o vynálezcovi vreckových hodín O hodinách (tamže,  
s. 125 – 127) výraznejšie prítomný náučný rozmer, odľahčený epizódou, v kto-
rej manželka v afekte vynález rozbila. Biografické portréty mali v Slniečku 
svoje nezastupiteľné miesto nielen preto, že umožňovali tradičnejšie či invenč-
nejšie prezentovanie životopisných informácií, ale aj preto, lebo umožňovali 
redakcii prostredníctvom ich protagonistov ponúkať príklady hodné nasledo-
vania a tým formovať hodnotový systém svojich čitateľov.

Počnúc 2. ročníkom Slniečka badať vyšší výskyt textov s rôznou mierou 
informatívnosti, nazdávame sa, že v dôsledku toho redakcia časopisu vyčlenila 
takéto články ako samostatnú aj v obsahu oddelenú časť; ich nárast v ďalších 
ročníkoch Slniečka totiž vyústil do potreby ďalšej diferenciácie informatívnych 
textov, ktorá sa využíva aj v obnovenom Slniečku (od roku 1969), najmä však 
na báze pravidelných seriálov či rubrík.

Z nasledujúcich ročníkov matičného Slniečka sa sústredíme na tie pôvodné 
texty, v ktorých je nejakým spôsobom prítomná informatívnosť či náučnosť, 
ako aj výchovný rozmer smerujúci k humanizácii dieťaťa a ku kresťansko-pro-
národným hodnotám. Hneď v 3. ročníku Slniečka (1929/30) sa stretáme s via-
cerými textami, ktorých autorom sa podarilo pracovať s faktom inovatívnym 
spôsobom. Ako prvého spomenieme R. Kľačka, ktorý v texte Vianočné mlá-
ďatá (roč. 3, 1929/30, s. 55 – 56) zasadil fakty o krivonosovi do vianočnej 
scenérie plnej rôznych iných druhov vtáčikov s poetickým úvodom o chalupách 
„pod bieluškými perinami“ (tamže, s. 55). Vo výkladovej časti autor citlivo 
vníma percepčné schopnosti dieťaťa, v závere nachádza analógiu medzi tep-
lom v hniezde a v izbe pod iskrivým vianočným stromčekom. So záhadou ako 
východiskom objavovania sa stretávame v texte M. Berku Ako pavúk zachránil 
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život Sama Chalupku (roč. 3, 1929/30, s. 140). Nie je podstatné, či v prípade 
vstupnej beletrizácie ide alebo nejde o mystifikáciu, dôležité je, že autor takým-
to spôsobom zatraktívňuje zjednodušené informácie o represiách po potlačení 
povstania. Interakciu smerom k čitateľovi nachádzame aj v textoch J. Štefáni-
ka. Kým v článku O lietadlách a vzducholodiach (roč. 3, 1928/29, s. 58) autor 
okrem informácií o nových dopravných prostriedkoch aktivizuje čitateľa napr. 
povzbudením, nech si vezme mapu a nech sleduje, kadiaľ vzducholoď letela, či 
kladením otázok súvisiacich s históriou i matematikou, v článku o americkom 
letcovi Byrdovi (tamže, s. 75) okrem základných informácií o dátume letu nad 
južným pólom a ťažkostiach s ním spojených sa usiluje Byrda predstaviť nie-
len ako hrdinu, ale aj ako syna mysliaceho na svoju matku. Iný postup zvolil 
Štefánik v článku Najlepší priateľ modernej doby (roč. 3, 1929/30, s. 75 – 76), 
v ktorom najskôr dieťa hádankami povzbudzuje, aby našlo odpoveď na otázku, 
kto je najlepší priateľ modernej doby, a následne dieťa informuje, koľko ľudí 
doma i vo svete má rozhlasový prijímač. Napriek tomu, že dieťa sa prostredníc-
tvom týchto textov viac niečo naučí, než by pomocou nich mohlo zažiť, môže-
me ich z vývinového hľadiska považovať za texty predznamenávajúce literatú-
ru faktu. K nej sa v 3. ročníku Slniečka blížia aj texty vydané pri príležitosti 80. 
výročia narodenia T. G. Masaryka. Ide o žánrovo rôznorodé texty, v ktorých sa 
pracuje nielen s faktickou informáciou, ale aj s osobnom spomienkou, básnič-
kou a pod. Za zjavným obdivom k osobe prezidenta však badať úsilie priblížiť 
Masaryka dieťaťu nielen prostredníctvom spomienok na jeho detstvo, ale aj 
prostredníctvom epizácie textu.

V porovnaní s 3. ročníkom sú síce v nasledujúcich ročníkoch početne za-
stúpené najmä popularizačné články, ako aj noticky a krátke správy, no od  
6. ročníka sa informatívne texty dostávajú na margá. Pokiaľ ide o noticky 
a krátke správy z domova aj zo sveta, tie prinášajú tematicky veľmi rôznoro-
dé informácie (napr. o počte kilogramov zlata vyťaženého mesačne v Hodruši, 
o ukrutných horúčavách v USA, o úrode tabaku na Slovensku a v Podkarpat-
skej Rusi za rok 1929, roč. 4, 1930/31, s. 14 – 15) so zjavnou tematickou indife-
rentnosťou voči detskému svetu – nielenže sú z pohľadu dieťaťa nezaujímavé, 
ale v prípade viacerých je sporné aj ich zaradenie do detského časopisu. Možno 
sa však nazdávať, že ich v 30. rokoch 20. storočia redakcia do časopisu zara-
ďovala úmyselne, nie však ako texty určené deťom a mládeži, ale ako texty pre 
dospelých (učiteľov, prípadne rodičov).

Od 9. ročníka Slniečka sa texty na margu sprehľadňujú použitím nadpisu  
– začínajú už obsahovať aj informácie, ktoré sú pre dieťa nielen zaujímavé, ale 
navyše prezentované pútavejším spôsobom aj jazykom – napr. o včele (roč. 
9, 1935/36, č. 9, s. 164), o svetelnom roku či najväčšom ďalekohľade (tamže, 
s. 164 – 165). Aj 10. ročník prináša tematicky rôznorodé, no pre dieťa zaují-
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mavé informácie, povzbudzujúce detské objavovanie v rôznych vedeckých ob-
lastiach, avšak napriek niektorým beletrizujúcim prvkom je v popredí výrazný 
informatívny zámer – vzťahuje sa to napr. na informácie o lietajúcich húseni-
ciach, o zákaze Jozefa II. zvoniť pred búrkou, lekárskom povolaní v staroveku 
(roč. 10, 1936/37, č. 9, s. 172 – 174).

Pokiaľ ide o popularizačné články, tie sa, v súvislosti s činnosťou Čs. Čer-
veného kríža, sústreďovali predovšetkým na zdravovedu s dominantnou osve-
tovo-vzdelávacou funkciou (napr. na vetranie, roč. 4, 1930/31, s. 30 – 31; osvet-
lenie a kúrenie v zime, tamže, s. 75 – 78; rady pri poraneniach, tamže, s. 95).  
Jej apel bol v niektorých prípadoch umocnený expresívnosťou výpovede, napr. 
v texte MUDr. O. Hlaváča o starostlivosti o chrup (roč. 5, 1931/32, s. 58 – 60), 
kde zanedbanie starostlivosti o chrup považuje autor za „neodpustiteľnú nedba-
losť a hriešnu nevážnosť k svojmu zdraviu“ (tamže, s. 60). V niektorých popu-
larizačných textoch autori využívajú zábavno-poučujúci spôsob informovania, 
napr. B. Tesař v texte Telocvičné rozprávky (tamže, s. 58 – 61).

V porovnaní s popularizačnými článkami sa však redukuje počet biografic-
kých portrétov, v 5. ročníku by bolo možné do tejto kategórie zaradiť článok 
o úmrtí Edisona (roč. 5, 1931/32, s. 48), v ktorom je však vlastná biografická 
informatívnosť oslabená, dôraz sa kladie na Edisonove vynálezy a najmä na 
jeho pracovitosť a húževnatosť, ktorá môže byť pre deti príkladom – prevažuje 
teda výchovný rozmer. Reprezentatívnejším príkladom biografických portrétov 
môže byť preklad o Helene Kelerovej s názvom Preca nie nešťastná (roč. 8, 
1934/35, č. 7, s. 133 – 137). Deti sú svedkami toho, ako sa z počiatočnej tragé-
die – Helena v detstve v dôsledku choroby prichádza o zrak i sluch – za pomoci 
obetavej učiteľky rodí z Heleny plnohodnotný človek – spisovateľka. S jej prí-
behom sa opätovne stretáme v 10. ročníku v článku Zázrak vôle a vytrvalosti 
(1936/37, č. 5, s. 90 – 92) – v ňom však v porovnaní s predchádzajúcim textom 
takmer absentuje beletrizácia, v intenciách názvu sa dôraz kladie na Kelero-
vej zástoj v starostlivosti o hluchých a slepých, výchovnosť teda dominuje nad 
umeleckosťou.

Tradičný informatívno-adoračný biografizmus nachádzame v článku k 120. 
výročiu narodenia Ľ. Štúra spojenému s výročím založenia republiky (roč. 
9, 1935/36, č. 2, s. 29 – 30). Národno-apologetický tón dominuje aj v článku 
publikovanom pri príležitosti 80. výročia narodenia J. Škultétyho spojeného 
so 70. výročím založenia Matice slovenskej (roč. 7, 1933/34, č. 2, s. 34 – 35): 
„pokloniť sa veľkému národnému pracovníkovi“ (tamže, s. 34), „Nespravod-
live a proti právu božskému i ľudskému ujarmovali a utláčali slovenský národ 
jeho neprajníci a nepriatelia.“ (tamže, s. 35). Práve tieto články s expresívnou, 
bipolárnou rétorikou a s výraznou výchovnou tendenciou intenzívne zrkadlili 
spoločensko-politické požiadavky doby (bez ohľadu na historické zmeny ostá-
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va štruktúra týchto textov nemenná – menia sa len mená: Škultétyho či Štúra 
nahradia Tiso, neskôr Lenin, Gottwald a i. –, v závislosti od nich sa aktualizujú 
nepriatelia: Maďarov napr. vystriedajú fašisti či imperialisti). Zreteľný apolo-
getický tón spojený s výchovnosťou v tomto článku je vyvažovaný informatív-
nosťou v inom článku – do toho istého čísla je zaradená aj správa o oslavách 
výročia Matice slovenskej s fotodokumentáciou (tamže, s. 50 – 52). Apológia 
spojená s výchovnosťou sa viaže na všetky články o vysokých predstaviteľoch 
krajiny „v službe za národ“ (Štúr, Škultéty, Masaryk, Beneš, Tiso) – pozri napr. 
zdravicu k narodeninám E. Beneša (roč. 9, 1935/36, č. 9, s. 163), ktorý tiež 
„všetky svoje vzácne schopnosti a svoje nadanie dal do služby za národ a štát“ 
(tamže) a ktorý môže slúžiť ako vzor toho, „ako veľa sa dá vykonať neúnav-
nou usilovnosťou a statočnou prácou“ (tamže), ale aj Tisovu biografiu (roč. 13, 
1939/40, č. 3, s. 44 – 47) s príznačným pátosom a hyperbolou: „každý kameň 
posvätnej Nitry hovoril k duši Jozefa Tisu (...) tu sa v ňom prebúdzala láska 
k ujarmenému rodu, tu vznikala v ňom túžba obnoviť slobodu a dávnu sloven-
skú minulosť“ (tamže, s. 46).

Okrem samostatných biografických článkov sú pri príležitosti výročí niekto-
rých osobností, napr. pri 85. výročí narodenia T. G. Masaryka (roč. 8, 1934/35, 
č. 7, s. 123 – 131), do časopisu zaraďované viaceré žánrovo rôznorodé texty 
– v prípade už spomenutého výročia súbor textov otvára článok Pán prezident 
medzi deťmi, v ktorom je zdôraznený emotívny rozmer: prezident je všade „ví-
taný s neopísateľnou radosťou a slávou. Tak nevítajú ani víťaza, ani vladára, tak 
možno vítať len z hlbokej lásky a vďačnosti toho, koho vrúcne milujeme a koho 
zachovávame vo svojich spomienkach“ (tamže, s. 123). Ten ďalej umocňuje 
prezidentovo stretnutie s deťmi, ktoré ho obdarujú obrázkom chalúpky, v ktorej 
býval. Prezident v priamej reči spomína na detstvo, jeho ľudskosť vystihujú 
aj gestá (napr. hladí po hlave chlapca, ktorý má obavy). Článok je doplnený 
Masarykovými citátmi (v inom type písma), historkami, ktoré dokresľujú jeho 
skromnosť. O Masarykovej láske k deťom následne hovorí jeho dcéra, cyklus 
uzatvára profil jeho manželky. Využitie žánrovej mozaiky zintenzívňovalo vy-
tvorenie autentickejšieho obrazu osobnosti, napokon s podobnou tendenciou sa 
neskôr stretneme aj v reportážnych útvaroch obnoveného Slniečka.

Ďalšiu tematickú skupinu textov matičného Slniečka tvoria náučné člán-
ky o technických vynálezoch. V 9. ročníku (1935/36) sa so seriálom takých-
to článkov predstavil E. Philadelphy. Najautentickejšie zo série jeho článkov 
vyznieva článok O radiu (tamže, č. 6, s. 116 – 118 a č. 7, s. 135 – 138), a to 
jednak preto, lebo v ňom autor vychádza z predpokladu, že chlapci rádio naj-
lepšie poznajú (ako lokomotívu, auto a pod., pretože ho majú doma, vedia ho 
opísať), a jednak preto, lebo samotnému výkladu predchádza možnosť názorne 
si vynález vyskúšať (chlapcov vyzýva, aby si doma vyrobili detský telefón zo 
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škatuliek – ak sa hovorí ticho do jednej škatuľky, v druhej povedané počuť na-
hlas); autor následne využil túto analógiu na vysvetlenie fungovania mikrofónu 
a slúchadla, cez ne postupuje až k rádiu ako technicky zložitejšiemu vynále-
zu, než je telefón. Invenčne pôsobí nielen Philadelphyho postup od názorného 
k abstraktnejšiemu, ale aj jeho aktivizovanie dieťaťa prostredníctvom výroby 
vlastného detského telefónu.

S náučnými článkami sa Philadelphy prezentuje aj v 10. ročníku Slniečka 
(1936/37, č. 1 – 10), tentoraz sa čitateľovi pokúsil informácie a fakty zaobaliť 
do atraktívnejšieho obalu v seriáli Traja chlapci mudrlanti, keďže rozprávačmi 
aj nositeľmi odborných informácií sa stávajú prázdninujúci chlapci, je však na 
zváženie, do akej miery zvolené tematické okruhy (napr. vedenie pokladničnej 
knihy) možno pokladať za presvedčivý prázdninový program. Philadelphyho 
seriál o chlapcoch mudrlantoch pokračuje aj v 11. ročníku (1937/38) – v po-
rovnaní s predošlým ročníkom nové poznatky prezentuje dospelý, ktorý chlap-
cov poúča o istej profesii (sadzač, premietač v kine a pod.). Badať tendenciu 
text výraznejšie dialogizovať, začleňovať doň aj úsmevnejšie epizódky, v čom 
možno postrehnúť autorovu snahu viacej sa priblížiť detskému čitateľovi. Det-
skí protagonisti sa práve v týchto textoch správajú väčšmi ako deti, hoci ešte 
nejde o individualizované detské postavy. Z tohto okruhu sa vymykajú posled-
né dva príspevky 11. ročníka, v ktorých sa autor sústredil na civilnú protiletec-
kú ochranu (tamže, s. 145 – 148 a 162 – 164). Napriek prítomnosti dialogizácie 
je text bohatý na „nedetské“ informácie o výbušných, zápalných a plynových 
bombách, o správnom postupe pri hasení zápalnej bomby či použití plynovej 
masky. Zaradenie uvedených textov do záveru 11. ročníka Slniečka (r. 1938) 
poukazuje na zmenenú orientáciu osvetových aktivít – popri informáciách zo 
zdravovedy o liečivých účinkoch cesnaku či cibule (tamže, roč. 12, s. 49, 69), 
začlenených do krátkych správ v rámci zaujímavostí, sa objavujú aj informácie 
o ochrane obyvateľstva a majetku počas vojnového stavu. To napokon potvr-
dzuje aj pokračovanie seriálu o chlapcoch mudrlantoch v 12. ročníku (tentoraz 
už iba v 3 úvodných číslach), v ktorom sa čitatelia od armádneho poručíka do-
zvedajú nielen o vojenských hodnostiach a útvaroch armády, o rôznych dru-
hoch zbraní, ale aj o príručke Rukoväť brannej výchovy. Je zaujímavé, že be-
letristické texty z uvedeného obdobia na prítomnosť takéhoto nebezpečenstva 
v duchu Hronského programového zamerania časopisu na optimistický variant 
života neupozorňujú, hoci smerovanie k vojnovému konfliktu bolo zrejmé.

Z matičného Slniečka náučnú informatívnosť najinvenčnejšie približuje Ho-
rákov text Pneumatika (roč. 11, 1937/38, s. 110 – 113). Vychádzajúc z úvodnej 
antropomorfizácie o bosých strojoch, rozpráva príbeh anglického zverolekára 
Dunlopa, ktorý prišiel na to, ako „obuť“ stroj – najskôr okované koleso bicyk-
la svojho syna, neskôr motocykle –, a Goodyeara, ktorý zlepšil kvalitatívne 
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vlastnosti kaučuku používaného na výrobu pneumatík. Horákovu beletrizáciu 
umocňuje aj aluzívny záver, v ktorom sa pneumatika zrodí z prírodného kau-
čuku a z ľudskej námahy preto, aby dopravné prostriedky „letely tíško, mäkko, 
hladko i hrboľatou hradskou“ (tamže, s. 113).

Poznávací charakter má v 10. ročníku Slniečka (1936/37, v číslach 6 – 10) 
aj nový seriál tety Iry Oblôčik do sveta, v ktorom sa čitateľovi približuje Čína 
a jej obyvatelia s dôrazom na odlišnosti vo výzore, v reči, stravovaní, starostli-
vosti o osobnú hygienu či sviatkoch. Jazyk príspevkov je prispôsobený dieťa-
ťu: „Ďaleko na východe je veličizná krajina Čína. Ľudia sú tam trochu inakší.“ 
(tamže, č. 6, s. 109) Autorka v textoch upozorňuje aj na zlú sociálnu situáciu 
či zaostalosť obyvateľov tejto krajiny. Informácie o krajine a jej obyvateľoch 
sú v 7. čísle vhodne doplnené začlenením čínskej ľudovej rozprávky. Články 
tety Iry sú uverejňované aj v 11. a 12. ročníku. Prinášajú informácie o čínštine  
(v rámci textu sa predstavuje aj niekoľko čínskych znakov spolu s prekladmi 
ich významov), čínskej kuchyni, škole, ale aj armáde. V porovnaní s predchá-
dzajúcim ročníkom sú texty podrobnejšie.

Náučný charakter má v 11. ročníku (1937/38) aj séria článkov o starostli-
vosti o záhradu v jednotlivých kalendárnych mesiacoch, doplnená podrob-
nejšími informáciami napr. v 1. čísle o zakladaní jahodových hriadok (tamže,  
s. 13 – 14) či o výrobe vtáčej búdky (tamže, s. 78). Okrem uvedenia informácií 
sa v textoch proklamuje láska k prírode a k jej ochrane, napokon tá bola tema-
ticky prítomná aj v beletrii.

Informačný charakter majú aj články o cestovaní naprieč Saharou (roč. 10, 
1936/37, č. 4, s. 72 – 73) či o liečivých účinkoch hadieho jedu (tamže, č. 9,  
s. 170 – 172). V niektorých prípadoch sa za autentickosť informácie zaruču-
je rozprávajúci odborník, napr. výklad o stratosfére prináša v článku O hĺbke 
vzdušného mora (roč. 10, 1936/37, č. 6, s. 104 – 106) major letectva. K inému 
okruhu informačných článkov patria texty o výhodách členstva v Matici slo-
venskej (roč. 9, 1935/36, č. 1, s. 12), o Matici slovenskej v Juhoslávii (tamže, 
č. 1, s. 16) či o delegácii Matice slovenskej v Amerike (tamže, č. 5, s. 94). 
K informačným článkom radíme aj texty reflektujúce aktuálne dianie doma i vo 
svete, ako sú napr. zdravica E. Benešovi pri príležitosti jeho vymenovania do 
funkcie prezidenta (tamže, č. 5, s. 83 – 84), správa o úmrtí R. Kipplinga (tamže, 
č. 5, s. 96).

Pokiaľ ide o texty reflektujúce aktuálne dianie doma i vo svete, za dôležité 
považujeme, že sa ani v 13. ročníku matičného Slniečka (1939/40) s výnimkou 
niektorých článkov nestretáme s výraznejšou participáciou na propagácii dobo-
vých politických zámerov novej štátnej moci. V č. 3 sa apologeticky reflektuje 
už spomínaný život Jozefa Tisa (tamže, s. 44 – 47). Prvoplánovú tendenčnosť 
nachádzame iba v článku Š. Loffaya Oravské a spišské deti sú už s nami (tam-
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že, č. 3, s. 54 – 55) o pripojení 26 obcí, ktoré po 1. svetovej vojne pripadli 
Poľsku, späť k územiu Slovenska. Tendenčné je nielen zobrazenie týrania slo-
venských detí v poľských školách a prezentovanie Hitlera ako ich osloboditeľa, 
ale tendenčnosť je prítomná aj v rétorike (napr. „Prišiel prvý september 1939. 
Krivda a bezprávie boli odčinené.“, tamže, s. 55). V súvislosti s výročím vzni-
ku Slovenského štátu (roč. 14, 1940/41, č. 7, s. 123) sa do popredia dostáva 
téma slovenskosti, tá v uvedenom ročníku rezonuje aj v texte Radostné Vianoce 
u Mudroňov pred 40 rokmi (tamže, č. 4, s. 66 – 67), v ktorom boli „naši drahí 
národní trpitelia“ (tamže, s. 66) na Vianoce prepustení z maďarského väzenia, 
či v článku Cesta Janka Kráľa (tamže, č. 3, s. 47 – 48) o prevezení Kráľových 
telesných ostatkov na Národný cintorín v Martine, kde bude pokojne snívať svoj 
večný sen. Téma vojny sa objavila iba v niekoľkých krátkych informatívnych 
správach na margách, napr. v súvislosti s tým, že podľa štatistiky bola suma za 
1. svetovú vojnu 12 biliónov korún (roč. 13, 1939/40, č. 1, s. 9). Väčšina náuč-
ných, popularizačných či informačných textov sa však tematicky vojne alebo 
Slovenskej republike nevenuje. To isté platí aj o ročníkoch 14 – 18 (1940/41 
– 1945/46). Z textov z uvedených ročníkov zaujme informatívne spracovanie 
celej výroby časopisu Slniečko, doplnené fotografickým materiálom (roč. 14, 
1940/41, č. 7, s. 124 – 125). Ročníky 16 až 18 – s výnimkou kratšieho článku 
J. Hronca o stradivárkach (roč. 16, 1942/43, č. 1, s. 13) – náučné a informač-
né texty neprinášajú. Výnimku v tomto ohľade predstavuje roč. 17 (1943/44), 
v ktorom vychádza na pokračovanie Horákov Mašinový doktor o Georgeovi 
Stephensonovi (tamže, č. 2 – 5). Do výraznej beletrizácie sú začlenené mnohé 
informácie o jeho parnej lokomotíve i o prvej verejnej železničnej trati v Bri-
tánii. Horák v ňom okrem zaujímavej témy o vynálezcovi, navyše spracovanej 
s ohľadom na detského čitateľa, zvýrazňuje aj Stephensonov zápal i jeho odva-
hu poznávať, ako aj bojovať s konvenciou.

Ďalší nárast informačných textov badať až v 19. ročníku (1946/47), napriek 
tematickej rôznorodosti (napr. 100 rokov našej reči, 100. výročie narodenia  
S. H . Vajanského, motorová kolobežka, cesta ľudí na Mesiac, vysvetlenie slo-
va bilión) v nich však ide iba o sprostredkovanie elementárnych informácií. 
V 20. ročníku (1947/48) tento trend pokračuje, avšak väčšina informácií súvisí 
s prírodou (napr. sťahovanie vtákov, zimný spánok medveďa, veľryby, sója), 
v niektorých prípadoch sú dané informácie umocnené „bombastickým“ ná-
zvom, napr. Komár vrahom 20000 ľudí (tamže, č. 3, s. 41 – 42).

Ďalšia zmena režimu (Február 1948) bola výraznejšie badateľná až s istým 
časovým odstupom, konkrétne až v 10. čísle 20. ročníka Slniečka (1947/48), 
ktoré na rozdiel od predošlých čísel prináša informácie o stavbe Trate mládeže 
(tamže, s. 150), o národnej zmene víťazstva, ktorá sa konala 11. 4. 1948 (tam-
že, s. 154), či o zrušení poddanstva a zástoji Ľ. Štúra (tamže, s. 155). Ak sa aj 
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tematicky spomínajú zvieratá, tak už len ako súčasť výskumu v ZSSR, napr. 
článok Sliepky a svetlo (tamže, s. 155). Enormný nárast informačných článkov 
priniesol ročník 21 (1948/49) – časť z nich však súvisí s pripomínaním si výni-
močnosti ZSSR, napr. so skutočnosťami, že Sovieti dokážu zmeniť aj počasie 
(tamže, č. 1, s. 14), že v Moskve postavia mrakodrapy (tamže, č. 3, s. 46) a že 
tu vyrobili najmodernejší automobil (tamže, č. 6, s. 84). Do 5. čísla je dokon-
ca zaradená Rozprávka o päťročnici (tamže, s. 79), v ktorej sa vysvetľuje, čo 
znamená slovo päťročnica, vytvorenie si záväzku a jeho plnenie, v závere textu 
nechýba tendenčná ideologizácia. S ňou sa stretneme aj v informačno-apologe-
tickom článku o K. Gottwaldovi Náš nový prezident (tamže, č. 1, s. 3 – 4). Via-
ceré texty 21. ročníka prinášajú rôzne zaujímavé i podrobné informácie, napr. 
o histórii aj súčasnosti olympijských hier (tamže, č. 2, s. 30 – 31), ostávajú však 
iba v informačnej rovine – čitateľa môžu osloviť zaujímavosťou informácie, 
nie však jej spracovaním. Analogické zastúpenie je prítomné aj v informačných 
textoch v poslednom ročníku matičného Slniečka (roč. 22, 1949/50). Popri ideo- 
logizujúcich textoch, ako napr. text Noví ľudia (tamže, č. 3, s. 34 – 36), v kto-
rom z rozprávkového podložia vyrastá apológia sovietskeho človeka a lepšieho 
socialistického sveta, obsahuje 22. ročník aj tematicky rôznorodé informačné 
články o prírode (napr. o mäsožravých rastlinách, tamže, č. 1, s. 15; tanci včiel, 
tamže, č. 2, s. 30) či o technických vynálezoch (napr. o nových počítacích stro-
joch z Maďarska, tamže, č. 2, s. 21), ako aj náučný text J. Telgárskeho Zázrač-
ná krajina (tamže, č. 7, s. 108 – 109) a jeho pokračovanie Cestovanie v zázrač-
nej krajine (tamže, č. 8, s. 124 – 126), v ktorom sa autor usiluje upútať záujem 
čitateľa rozprávaním o mikróboch. Tie síce antropomorfizuje, nepodarilo sa mu 
však vyhnúť sa poúčaniu.

Možno konštatovať, že ideologizácia časopisu sa po zmene režimu vo feb-
ruári 1948 prejavovala intenzívnejšie, ako to bolo počas Slovenskej republiky. 
Zásluhu má na tom najmä Hronský, ktorý síce od 5. čísla 14. ročníka (1940/41) 
prestáva byť šéfredaktorom časopisu, ale ako jeho zodpovedný redaktor a pre-
dovšetkým ideovo-umelecký garant zabránil tomu, aby sa s výnimkou niekoľ-
kých článkov stal zo Slniečka prorežimový časopis. A hoci boli do Slniečka 
zaradené – ako už bolo konštatované, najmä v ročníku 21 (1948/49) – aj otvo-
rene angažované texty, ďalšie vydávanie časopisu sa redakcii nepodarilo obhá-
jiť a júnovým číslom 22. ročníka (1949/1950) sa vydávanie Slniečka zastavilo.

Vydávanie časopisu bolo obnovené až v roku 1969. Aj v obnovenom Slnieč-
ku má bohaté zastúpenie žánrová aj tematická rôznorodosť náučných, populari-
začných a publicistických článkov, ako aj textov literatúry faktu – v porovnaní 
s predchádzajúcim obdobím však badať tendenciu texty sústreďovať do biogra-
fických, historických, vlastivedných a prírodovedných seriálov či pravidelných 
rubrík. Pokiaľ ide o tendenčnú výchovnosť textov, ktorá mala dieťa „kultivo-
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vať“ v intenciách pofebruárových zmien, s tou sa stretáme najmä v článkoch, 
resp. celých číslach vydávaných pri príležitosti významných výročí predsta-
viteľov režimu, historických osobností či udalostí (Gottwald, Lenin, VOSR, 
Február 1948, SNP), ale aj komunistickej strany, pionierskej organizácie a pod.
Keďže sa od umenia požadovalo, aby sa „stalo aktívnym spolutvorcom prí-
tomnosti“ (Rampák 1949, 8) a aby aj literatúra pre deti a mládež prinášala po-
krokový socialistický obsah smerujúci k veľkým výchovným ideálom (Klátik 
1952, 200), aj texty Slniečka – podobne ako iné z tohto obdobia – spracúvajú 
požadované témy (napr. boj proti fašizmu, oslobodenie, mier, pionierska orga-
nizácia), deklamačnou, apelatívnou rétorikou demonštrujú vedúce poslanie ko-
munistickej strany v dejinách, vyjadrovanie vďačnosti osloboditeľom či proces 
triedneho uvedomovania ľudu a tým navigujú v zaujímaní správnych postojov, 
resp. tieto postoje upevňujú.

Takúto zjavnú ideologizáciu nájdeme napr. v publicistických žánroch zo 70. 
rokov 20. storočia, konkrétne v 9. čísle 29. ročníka Slniečka (1974/75), v tzv. 
slávnostnom čísle Slniečka k 30. výročiu oslobodenia vlasti sovietskou armá-
dou (k tomu pozri aj sprievodný text k ilustráciám žiakov na s. 31 časopisu). 
Tematicky sa v tomto čísle k oslobodeniu viažu aj krátke správy o ťažkých bo-
joch o Šahy, o príkladnom bojovníkovi Chodžajevovi (tamže, s. 26), k infor-
matívnosti smerujú aj iné články, napr. o rozkaze č. 0186 o ochrane obyvateľov 
a majetku, ktorý vydalo velenie 2. ukrajinského frontu, keď dosiahlo našu hra-
nicu, či o generálmajorovi L. I. Brežnevovi, ktorý tým, že pomohol oslobodiť 
Svit, prispel k obnove povojnového Československa (tamže, s. 23).

Ako príklady k výročiu VOSR uvádzame príspevok R. Morica Šesťdesiat 
svetlých rokov (roč. 32, 1977/78, č. 3, s. 6 – 7), vydaný na dvojstrane spo-
lu s Plávkovou básňou Lenin, ako aj článok Maják s veľkým svetlom (roč. 33, 
1978/79, č. 3, s. 6, vydaný pod iniciálami J. D.). K februárovému výročiu uvá-
dzame napr. články Február 1948 a Klement Gottwald, hrdina Februára 1948 
(roč. 32, 1977/78, č. 6, s. 6 – 9, vydané pod iniciálami M. N.), Víťazný február 
(roč. 33, 1978/79, č. 6, s. 21, vydané pod iniciálami J. D.). K vzniku pionierskej 
organizácie možno spomenúť Moricovu zdravicu Pionierom k jubileu (roč. 33, 
1978/79, č. 8, s. 6), k výročiu SNP Výročie z najvzácnejších (roč. 34, 1979/80, 
č. 1, s. 6, vydané pod iniciálami J. D.), k výročiu oslobodenia text Sloboda 
prišla z východu (roč. 34, 1979/80, č. 9, s. 8).

Dôležité je však poznamenať, že v porovnaní s apologetickými zdravicami, 
výročnými článkami a tendenčnými správami redakcia obnoveného Slniečka 
v rozsiahlejších publicistických a náučných žánroch, ako aj žánroch literatúry 
faktu sústreďovaných do seriálov vynakladala značné úsilie vyhnúť sa ideolo-
gicky zdôrazňovanému obsahu (napr. internacionalizmu, prézentizmu), resp. 
jeho schematickému zobrazeniu (používaním žánrových hybridov, individuali-
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zovaním postáv a personalizovaním ich príbehov, subjektivizovaním procesu 
poznávania a pod.). V nasledujúcej časti štúdie si podrobnejšie priblížime, do 
akej miery sa redakcii v tomto úsilí darilo (?) v biograficky, historicky, vlasti-
vedne a prírodovedne koncipovaných seriáloch a cykloch.

V prvom ročníku obnoveného Slniečka (1969) sa začína prvý z mnohých 
biografických cyklov Slniečka. Na cykle Na koho sme hrdí (1. časť vyšla v 1. 
čísle obnoveného Slniečka), zameranom na významné osobnosti národné-
ho života (Dobšinský, Tranovský, Zúbek, Jesenius, Jurkovič, Kostra, Bazov-
ský, Podjavorinská, Hronský a i.), autorsky participovali H. Ponická, M. Va-
lehrachová, P. Čačko, J. Barica, Ľ. Zúbek, J. Horák, M. Hudec (pseudonym  
O. Sliackeho). Cyklus pod uvedeným názvom vychádzal po 4. číslo 24. roč-
níka (1969/70), neskôr sú síce portréty uverejňované bez názvu cyklu, ale sú 
koncipované rovnako – ako jeden alebo dva portréty na dvojstrane. Tradičný 
biografizmus sa autori usilovali prekonať využívaním rôznych gramatických 
osôb v rozprávaní, okrem 3. osoby singuláru využívali aj 1. osobu singuláru, čo 
napokon avizovali už aj názvy článkov, napr. Poetka detstva o sebe (o Ľ. Pod-
javorinskej, roč. 24, 1969/70, č. 4, s. 18), ďalej vytváraním textovej montáže 
z rôznych citátov, príbehu i životopisných údajov (napr. o Hrebendovi, tamže, 
č. 7, s. 14 – 15). V neskorších ročníkoch sa využíval najmä príklon k reportáži.

Cyklus sa začína Ponickej textom Rozprávka o obrázku, vlasti a republi-
ke (roč. 23, 1969, č. 1, s. 18 – 19) o boji za slobodu a Štefánikovi, text je na 
margách doplnený textami o Svobodovi a Dubčekovi. Ponická v týchto dvoch 
textoch potláča informatívnosť, do popredia vystupuje hodnotenie historickej 
udalosti z augusta 1968, keď sa rozhodnutie L. Svobodu, ktorý je na iných 
miestach textu prezentovaný ako rozvážny, múdry a skúsený človek, interpre-
tuje ako také, ktoré možno zabránilo krviprelievaniu, a v súvislosti s Dubčekom 
sa August 1968 spomína ako udalosť, čo ho obrala o typický úsmev. So zre-
teľom na historický kontext hodnotíme použitie častice možno v reflektovaní 
augustových udalostí v texte s inak suverénnym rozprávačom ako prostriedok 
vyjadrenia postoja k historickej udalosti, rovnako ako informáciu o Dubčeko-
vej strate úsmevu, treba však zdôrazniť, že ide o prostriedky, ktoré sú detskému 
čitateľovi nedekódovateľné. Ďalej v danom cykle možno za inovačné pokladať 
aj využitie motivačných názvov jednotlivých portrétov, napr. O kráľovi sloven-
ských rozprávok Pavlovi Dobšinskom (roč. 24, 1969/70, č. 1), Otec Slniečka 
(o Hronskom, tamže, č. 4), Slovenský Ikaros (o Baničovi, roč. 25, 1970/71,  
č. 6). V súvislosti s textami z 1. ročníka obnoveného Slniečka treba upozorniť 
aj na ich ideologickú nezaťaženosť (platí to napr. aj o texte o F. Kráľovi, roč. 
24, 1969/70, č. 4, s. 14 – 15). K zmene dochádza v prvej polovici roku 1971, 
keď sa v 9. čísle Slniečka (roč. 25) na zvyčajnej dvojstrane 14 – 15 prezentuje 
v textoch o Schiffelovi, Čulenovi, Šmeralovi a Zápotockom s názvom Ej, hor’ 
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sa, sveta proletári opäť tradičný biografizmus (autorom je M. Hudec). Táto ras-
túca miera servilnosti redakcie pokračuje aj v 26. ročníku Slniečka (1971/72) 
zaradením ďalších textov o bojovníkoch proti fašizmu a komunistoch do cyklu 
o historických osobnostiach (napr. v č. 1 Šverma, Exnár, v č. 6 Gottwald, v č. 9  
Fučík, v č. 10 Šmidke, všetky texty na zvyčajnej dvojstrane č. 14 – 15). Ich au-
torovi O. Sliackemu sa v nich nie vždy podarilo vyhnúť sa pátosu a tendenčnos-
ti. Avšak v portrétoch iných osobností zaradených do uvedeného cyklu (napr. 
Benka, Tajovský, Fándly, Tešedík, Podjavorinská) už Sliacky okrem zdôraz-
ňovania ich práce pre ľud väčšmi využil prvky beletrizácie, v ktorej sa vyníma 
ľudský rozmer, odvaha aj vytrvalosť prezentovaných osobností.

Naopak, príkladom prvoplánovej tendenčnosti biografického žánru je Krnov 
text Hrdina Ján Nálepka, v ktorom sa z Nálepku stáva takmer rozprávkový hr-
dina bojujúci „s miliónhlavým drakom“ Hitlerom (roč. 25, 1970/71, č. 3, s. 14).

Na rozdiel od Krna sa Sliackemu podarilo vyhnúť sa prvoplánovej tendenč-
nosti aj v 27. ročníku Slniečka (1972/73) v cykle životopisných medailónov 
o členoch komunistickej strany či partizánoch. Evžen Rosický nie je len popra-
veným členom komunistickej strany, ale najmä výborným maratóncom (tamže, 
č. 2, s. 14 – 15), Janko Novák nie je len mladým partizánom, ale najmä nadaným 
maliarom (tamže, č. 3, s. 14 – 15) a Marcel Hetz básnikom (tamže, č. 4, s. 14 – 
15). V prípade posledného spomenutého článku sa po prvý raz objaví Sliackeho 
schopnosť sprítomniť v texte autentickosť a zážitkovosť, tradičnejší či inovo-
vanejší biografizmus totiž nahradil reportážou. Dieťa sa spolu s rozprávačom 
stáva ďalším členom návštevy, ktorá zavíta do Kremnice k Hetzovej matke, 
aby sa z útržkov spomienok a autorovej rekonštrukcie najmä posledných chvíľ 
protagonistu pred ním rozkryl tragický a pritom hlboko ľudský príbeh. Príbeh 
mladého Borisa Kocúra, ktorý padol v SNP, nám takto dopĺňa jeho sestra (tam-
že, č. 6, s. 14 – 15), rovnako ako príbeh zastreleného Milana Marečka (tamže, 
č. 8, s. 14 – 15), príbeh popraveného Otta Franka je doplnený vyjadrením jeho 
kamaráta (tamže, č. 7, s. 14 – 15). Metódou tvorivej rekonštrukcie autentických 
výpovedí sa Sliackemu podarilo vyhnúť sa heroizmu viažucemu sa na sche-
matizovaných hrdinov a do popredia postaviť človeka, jeho konkrétny, i keď 
tragický ľudský príbeh.

Zo SNP redakcia Slniečka tematicky čerpala aj v jeho 28. ročníku (1973/74), 
tentoraz išlo o seriál o vypálených slovenských obciach (Kremnička, tamže,  
č. 1, s. 18; Nemecká, tamže, č. 2, s. 26), publikovaný pod iniciálami (K. L. 
v čísle 1, M. T. v čísle 4, O. S. v čísle 5) či pseudonymami (J. Donoval v čís-
le 2). Z článkov sa vyníma Sliackeho text Kalište (tamže, č. 3, s. 18 – 19), 
v ktorom autor predstavil ďalší (aj neskôr často využívaný) typ autentickej zá-
žitkovosti – v ja-rozprávaní o sebe prezrádza, že mal ako chlapec spolužiaka 
z Kališťa, preto sa tam teraz ide ako dospelý pozrieť. Sliacky svoj text píše ako 
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príbeh, čo textu dodáva vnútorný dramatizmus. Efektívne v ňom zúročil svoj 
prozaický talent („a zrazu všetko zachvátil oheň, ľudí, chalupy, počuť trhanú 
cudziu reč, výstrely, plač, detský zúfalý výkrik“, tamže, s. 19), výsledkom čoho 
je sugestívna výpoveď prinášajúca subjektivizovaný pohľad na Povstanie. Darí 
sa mu aj vyhnúť sa prvoplánovej expresívnosti, aká je prítomná napr. v tex-
toch z č. 1 – 2, kde sa obete označujú ako „mučeníci Povstania“ (tamže, č. 2,  
s. 26).

Sliacky sa k téme SNP vrátil ešte v článku Mladí hrdinovia Slovenského 
národného povstania (roč. 34, 1979/80, č. 1, s. 18 – 19) – ide o mikroportréty 
mladých ľudí doplnené citátmi z partizánskej prísahy či desatora povstaleckého 
bojovníka, tento návrat však nehodnotíme ako veľmi úspešný.

Téma SNP rezonovala aj v reportážnych textoch Petra Holku. Najskôr sa 
predstavil reportážou s výraznou beletrizáciou A predsa svitlo (roč. 38, 1983/84, 
č. 10, s. 19 – 21). V nej bratislavské deti v pionierskom tábore na Ostrom Grúni 
spoznávajú v tete, ktorá im predáva malinovku, Aničku Štefančovú, jednu z de-
siatich preživších. Spomienkové rozprávanie odhaľuje deťom konkrétne hrôzy, 
ktorými muselo toto dievča prejsť, pričom teraz už ako staršia žena dúfa, že to, 
čo zažila ona, už nebudú musieť zažiť žiadne iné deti. V reportáži opäť badať 
príklon k autentickej zážitkovosti. Výpoveď konkrétneho človeka ako svedka 
a pamätníka umožňuje cez individuálnu pamäť pozmeniť optiku pohľadu na 
historické udalosti a čitateľa na nich zainteresovať. Holka sa s témou Povstania 
úspešne a invenčne vyrovnal aj v reportáži Stíšeným hlasom (roč. 39, 1984/85, 
č. 1, s. 6 – 9). V nej rozprávajú antropomorfizované predmety, ktoré sú súčas-
ťou expozície v Pamätníku SNP v Banskej Bystrici, v ja-forme príbehy svojich 
majiteľov.

Svoju autentickú skúsenosť s vojnou predstavil v stĺpčeku Čo je to mier aj 
Milan Rúfus (roč. 39, 1984/85, č. 9, s. 6) – po úvodnom úprimnom humornom 
vyznaní sa z ťažkostí s písaním pred dieťaťom počas príjemnej cesty do školy 
rozvinie hrôzostrašný výjav odtrhnutej ľudskej hlavy vo vojenskej prilbe, ktorý 
by už podľa autora nikdy nemal byť súčasťou žiadneho detského/ľudského prí-
behu, a preto je pre Rúfusa najväčším zázrakom mier.

V 28. ročníku Slniečka (1973/74) pozorujeme v rámci biografických me-
dailónov tendenciu „poľudštiť“ súčasných kultúrnych predstaviteľov – autori 
cyklu (J. Poliak, Ľ. Feldek, R. Moric a i.) prinášajú spomienkové texty napr. 
o Ľ. Kellenbergerovi (č. 1), Ľ. Ondrejovovi (č. 3), Š. Cpinovi (č. 4), Ľ. Zúbkovi 
(č. 5). Tendenčnejšie je len Moricovo rozprávanie o J. Horákovi – priateľovi 
pionierov (tamže, č. 8, s. 14 – 15).

Počnúc 1. číslom obnoveného Slniečka (roč. 23, 1969) začína redakcia pod 
názvom Obrázková história Slovenska (č. 1 – 5, s pokračovaním v nasledujú-
cich dvoch ročníkoch) publikovať prvý z jej pronárodne orientovaných histo-
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rických seriálov, ktorý dokladá úsilie redakcie vyhnúť sa (či vzdorovať?) ideo-
logicky zdôrazňovanému internacionalizmu. Na seriáli autorsky participovali 
viacerí autori (Ľ. Zúbek a J. Horák, občasne aj M. Ďuríčková, J. Hrušovský 
a R. Moric); v intenciách názvu seriálu je centrálna vizuálna časť dvojstrany, 
text je situovaný na margá. (V neskorších historických seriáloch bude textová 
zložka posilnená.)

Seriál sa začína Zúbkovým textom o našich predkoch Slovienoch (tamže, 
č. 1, s. 16 – 17). Aj keď dieťa ešte stále ostáva viac v rovine pozorovateľa, 
jazyk sa beletrizuje a približuje k dieťaťu: „v zime Perún vyspával ako med-
veď, vyčkával na prvé teplé dni“ (tamže). V beletrizácii, dokonca s využitím 
dialogizovania, pokračuje aj Ďuríčková v 3. časti o histórii Slovenska v 7. a 8. 
storočí (tamže, č. 3, s. 17). V ďalších častiach je poznávanie sústredené na jed-
nu historickú osobnosť a dobu, v ktorej žije, za dôležitú so zreteľom na motivo-
vanie dieťaťa k poznávaniu považujeme zmenu, s ktorou príde Horák v 7. čísle 
24. ročníka, keď sa v textoch centrálnou stane nie osobnosť, ale téma, ktorá 
je prezentovaná v historickom vývoji. Tento koncept zároveň umožňuje obo-
hatiť nosný text o rôzne zaujímavosti z iných disciplín. Textová časť narastá 
(presahuje dvojstranu), často býva doplnená ďalším informačným textom, napr.
Horákov výklad o sokoliarstve dopĺňajú zoologické informácie, ako aj ukážky 
z ľudovej slovesnosti o sokoloch (roč. 25, 1970/71, č. 3, s. 16 – 19). Sústre-
denie informácií do osobitých častí zároveň umožnilo nosné texty výraznej-
šie beletrizovať. Takúto textovú hybridnosť vnímame ako pozitívnu, pre dieťa 
zaujímavú, pretože mu umožňuje použiť vlastný spôsob objavovania faktov 
v rôznych druhoch textov.

Ahistoricky pôsobí zaradenie Moricovho textu o SNP do 1. čísla ročníka 
1969/70 (text v poslednom, 5. čísle 23. ročníka hovorí o Svätoplukovi, text v 2. 
čísle 24. ročníka prináša informácie o Slovensku na začiatku 10. storočia). Mo-
ric síce v úvode vysvetľuje, že Povstanie nepatrí do 7. či 17. storočia (tamže,  
č. 1, s. 16), no v jeho texte dominuje tendenčnosť. Povstanie je prezentované 
ako najsvetlejší bod našej histórie – išlo o „boj za svätú pravdu“ (tamže), na 
zvýraznenie bipolárnosti zobrazovaného sveta slúži aj použitý expresívny jazyk.

Rovnako tematicky a historicky rušivo pôsobí aj časť o dome J. Kollára 
v Ľubochni, ktorý je v texte Slniečka prezentovaný ako miesto konania sa zjaz-
du členov demokratickej ľavice, predchodkyne KSČ; v tejto súvislosti je text 
doplnený o informácie o komunistických periodikách a internacionále (roč. 25, 
1970/71, č. 9, s. 16 – 19).

Iný typ historického seriálu predstavil Sliacky pod pseudonymom Ján Do-
noval v 27. ročníku Slniečka (1972/73) v cykle o boji slovenského ľudu za 
sociálnu spravodlivosť a slobodu (napr. vzbura banskoštiavnických baníkov  
z r. 1707, tamže, č. 3, s. 22; roľnícke povstanie z r. 1672, tamže, č. 5, s. 22; cho-
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lerové povstanie z r. 1831, tamže, č. 6, s. 23). Pomerne úspešne sa mu v ňom 
podarilo vyhnúť sa tendenčnosti, a to jednak tým, že sa sústredil aj na osudy 
ľudí, ktorých vtedajšia historiografia neprezentovala ako typických uvedome-
lých bojovníkov (napr. O. Kolár odsúdený za vzburu v r. 1526, tamže, č. 1,  
s. 22), jednak tým, že rezignoval na biografizmus a sústredil sa na niekoľko 
okamihov života protagonistu, a v neposlednom rade aj tým, že pomocou vý-
raznej beletrizácie vysvetlil dieťaťu primeraným jazykom a so značnou emo-
cionálnosťou dávnu nespokojnosť človeka s nespravodlivosťou, ale súčasne 
predstavil i jeho vieru v lepší život.

Do 29. ročníka Slniečka (1974/75) jeho redakcia zaradila historicko-náučný 
seriál V. Ferka o dobývaní kozmu Od Ikara po Gagarina. Pred dieťaťom sa 
často poetickým jazykom odkrýva dávny sen človeka vzlietnuť. Začiatok tohto 
sna Ferko nachádza v gréckom mýte (tamže, č. 1, s. 26 – 27), človek ho však 
aj za cenu neúspechov i tragédií premenil na realitu. Napriek tomu, že v rámci 
jednej časti autor uvádza mnohých vynálezcov, je text informačne vyvážený  
a nechýba mu ani vnútorný dramatizmus (napr. v časti o vojne v laboratóriách, 
tamže, č. 4, s. 26 – 27). Dávny sen človeka vzlietnuť ukončuje autor originálne 
v časti Načo ta lietame? (tamže, č. 10, s. 26 – 27), kde si vo vysvetlení pomáha 
analógiou s objavením Ameriky, ktorej objavenie bolo tiež späté s túžbou člo-
veka po poznaní.

K veľkému historickému seriálu s názvom Slovensko v najstarších a ešte 
starších dobách sa Slniečko vrátilo v 33. ročníku (1978/79), tentoraz bol jeho 
autorom historik Pavel Dvořák. Ten čitateľsky príťažlivo priblížil históriu via-
žucu sa k územiu dnešného Slovenska počnúc pravekom, najstaršími osídle-
niami a končiac Veľkou Moravou, pričom si podľa Stanislavovej (2010, 157) 
všíma geograficko-historické i archeologické súvislosti a vťahuje čitateľa do 
spoločného uvažovania o nastolených problémoch histórie. Využíva na to mo-
tivačné názvy (napr. Tatranský dinosaurus a bratislavské moria, tamže, č. 1,  
s. 26), jazyk blízky dieťaťu („najslimačejšou rýchlosťou, akú si vieme pred-
staviť: jediný milimeter za tisíc rokov“, tamže, s. 27) a predmety a javy, kto-
ré dieťa pozná (napr. „rástli u nás pralesy vysoké ako paneláky, v ktorých sa 
plazili metrové stonožky a lietali vážky veľké ako detské lietadielka“, tamže, 
s. 28). Nenápadne dieťaťu odkrýva aj postupy vedeckého myslenia a riešenia 
problémov. Výraznú faktotvorbu predstavuje napr. časť Zázrak medenej kvapky 
(tamže, č. 4, s. 26 – 29), v ktorej sa pred detským čitateľom odvíja zmena živo-
ta človeka používajúceho pazúrik na človeka pracujúceho s kovovými nástroj-
mi, neskôr aj v nových zamestnaniach. Dvořák využíva aj aktualizácie, napr. 
v súvislosti s Veľkou Moravou pripomína, že išlo o prvý spoločný štát Čechov  
a Slovákov (tamže, č. 10, s. 26 – 29). História je tak vďaka jazyku a štýlu autora 
napínavým dobrodružstvom aj symbolickým príbehom.
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V nasledujúcom ročníku 34 (1979/80) dejiny Slovenska v dobách stredo-
vekých prezentoval vo svojom historickom cykle ďalší historik Matúš Kučera. 
Kučerov seriál pokračuje aj v ročníkoch 35 – 38, v 38. ročníku sa od 5. čísla 
začína nový seriál Slovensko na prahu novoveku (v ročníku 38 je jeho autorom 
M. Kučera, v ročníku 39 historik Ján Hučko, v ročníkoch 40 – 41 historička 
Alžbeta Sopušková), v ročníku 42 A. Sopušková publikuje seriál Slovensko na 
prahu dneška.

Kučera vo svojom seriáli nadviaže na Dvořákov seriál – začína Posled-
nými chvíľami Veľkej Moravy –, avšak v porovnaní s Dvořákom prezentuje 
väčší počet faktov. Prostredníctvom idey práce a idey vlastenectva približuje 
v chronológii udalosti, osobnosti aj spoločenské zmeny na Slovensku od Veľ-
kej Moravy až po Bitku pri Moháči (pozri Jurčo 2000, 173). Úcta k práci je 
najzreteľnejšie vyjadrená v časti Ako sme dorábali chlebík (roč. 36, 1981/82,  
č. 5, s. 26 – 29). Súhlasíme so Stanislavovou (2010, 157), že Kučera svoje roz-
právanie ozvláštňuje, subjektivizuje, usiluje sa evokovať atmosféru dávnych 
čias a podať encyklopedický výklad s takou mierou dejového dramatizmu, aby 
sa stal pre detského čitateľa čo najpríťažlivejším. Využíva na to motivačné ná-
zvy (napr. Prečo je knižka hranatá, roč. 34, 1979/80, č. 7, s. 26), text dopĺňa 
zaujímavosťami (napr. o tom, že sa v knižke rolovalo a nie listovalo). Neznáme 
sa usiluje skonkrétniť či spojiť so skúsenosťou, ktorú dieťa mohlo zažiť (napr. 
tým, že domy nemali komíny, „dym dobre vyštípal oči, kým gazdiná uvarila 
prosnú kašu“, tamže, č. 2, s. 28), kladie si otázky, na ktoré následne vo výklade 
odpovedá (napr. Odkiaľ sa vzali? v texte o Habsburgovcoch, roč. 37, 1982/83, 
č. 1, s. 26). Nie vždy sa mu však podarí výklad prispôsobiť možnostiam det-
ského percipienta (napr. vtedy, keď uvádza, že dom bol nezriedka „zapustený 
do zeme“, roč. 34, 1979/80, č. 2, s. 28). V porovnaní s Dvořákom častejšie 
explicitne vyjadruje svoj postoj (napr. hodnotí, že „naša dedina bola vo svo-
jich počiatkoch teda drevená, slamená a – biedna“, tamže, s. 29). V niektorých 
častiach porušuje chronologický výklad na úkor tematického zamerania textu, 
napr. Soľ nad zlato (roč. 34, 1979/80, č. 8, s. 26 – 29), aby v úplnosti obsiahol 
príbeh „bieleho zlata“ od čias Svätopluka. Práve v takýchto tematicky zamera-
ných textoch sa mu darí faktotvorbu požadovanú Jurčom (2008) ako základný 
atribút literatúry faktu budovať suverénnejšie. Dôkazom toho môže byť diel 
Čo rozprávalo malé pečatidlo (tamže, č. 8, s. 26 – 29), kde sa zlato stáva vo-
jakom, ktorý dokáže vyhrať každú bitku, či časť Zlatý kľúč zo Slovenska (roč. 
35, 1980/81, č. 9, s. 26 – 29). Výklad dopĺňa nielen poznatkami o kremnic-
kej mincovni, ale aj o mincovej reforme či o zlatom dukáte ako najpevnejšej 
európskej mene. Zaujímavé je tiež, ako Kučerovi niektoré historické postavy 
prechádzajú z príbehov do príbehov, napr. s Matúšom Čákom ako vedľajšou 
postavou sa stretneme v už zmienenom texte o pečatidle, ale aj v texte o Ladi-
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slavovi Kumánovi (tamže, č. 3), v nasledujúcej časti Pán Váhu a Tatier (tamže, 
č. 4) je hlavnou postavou. Niektoré časti príbehov sa preto opakujú, ale z rôznej 
perspektívy, naznačené býva v inom príbehu dopovedané. To spolu s Kučero-
vou expresívnou lexikou, bohatým slovníkom, manifestovaním subjektívneho 
postoja, ale aj s náznakmi psychologizácie ako pokusmi o poľudštenie historic-
kých postáv môže byť pre detského čitateľa príťažlivé.

V 1. čísle 39. ročníka sa so svojím textom Počiatky slovenského národného 
obrodenia po prvýkrát predstavil univerzitný profesor Ján Hučko. V porovnaní 
s predchádzajúci autormi sa Hučkovi nie vždy úspešne podarilo v textoch zo-
hľadniť vek percipienta (len pripomíname, že Slniečko je určené žiakom 1. – 5. 
ročníka základných škôl), čo demonštruje citát hneď z 1. časti daného seriálu: 
„Zdalo sa, že maďarizačnému tlaku šľachty nič neodolá; slovenský ľud bol 
biedny a rodiaca sa maloburžoázia zas hospodársky slabá, kultúrne nerozvi-
nutá, zaostalá a politicky bezprávna.“ (roč. 39, 1984/85, č. 1, s. 27) Možno 
konštatovať, že v textoch výraznejšie dominuje výkladový štýl, ktorý neraz 
pripomína hodinu dejepisu (napr. „zopakujme si“, tamže, č. 3, s. 26). V porov-
naní s predošlými autormi sú Hučkove texty poznačené vyššou tendenčnosťou 
(napr. v súvislosti s Herderom konštatuje, že v minulosti, ako aj dnes „slovan-
ské národy zoskupené v tábore socializmu skutočne stoja v popredných líniách 
zápasu o zachovanie svetového mieru“, tamže, č. 3, s. 27). Výklad je niekedy 
príliš vágny, nekorešponduje s percepčnými schopnosťami dieťaťa (napr. za-
loženie Tatrína a naznačenie jeho činnosti autor vysvetľuje tak, že si to dieťa 
nedokáže predstaviť, tamže, č. 7, s. 29). Tendenčnosť sa prejavuje najmä v ak-
tualizáciách (napr. oslobodzujúci proces štúrovcov, známy napr. zo Žiadostí 
slovenského národa, zavŕšila až robotnícka trieda, tamže, č. 9, s. 29). Aj Hučko 
využíva expresívny jazyk (napr. získanie gymnázií je „svetielko v tmavej noci 
reakčného režimu“, tamže, č. 10, s. 29), dokonca na niektorých miestach ba-
dať aj dramatizmus (napr. tam, kde píše o pražských barikádach z roku 1848), 
v porovnaní s predošlými autormi však dramatizmus retardujú časté zátvorky 
s doplňujúci informáciami. Je možné, že si tieto nedostatky uvedomovala aj 
redakcia, a preto v nasledujúcom ročníku prizvala na spoluprácu historičku Al-
žbetu Sopuškovú. V porovnaní s Hučkom sa Sopuškovej jazyk zjednodušuje, 
text prestáva byť informačne presýtený, do moderného veku autorka vstupuje 
prostredníctvom vynálezov – text ozvláštňuje zaujímavosťami (napr. o prvej 
parolodi Karolíne v Bratislave), istá miera tendenčnosti v ňom však ostáva (od-
volávky na Lenina, tamže, č. 1, s. 27). Ideologizácia sa výraznejšie objavila 
v textoch, ktoré sa viažu na Slovensko na prahu dneška, v ktorých sa stretáme 
so stereotypnými obrazmi (napr. v súvislosti s tým, ako sa malý národ v SNP 
stal veľkým, lebo zdvihol „ paloš proti oblude fašizmu“, roč. 42, 1987/88, č. 3, 
s. 29; ďalej s tým, ako nie ľudia stavali Trať mládeže, ale ona stavala – rozumej 
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formovala – ľudí, tamže, č. 8, s. 27). Na druhej strane však treba dodať, že So-
pušková písala o tej časti dejín, ktorá sa interpretovala najtendenčnejšie. 

V tomto ohľade dochádza k zmene až v nových politických podmienkach 
po r. 1989, keď je do 8. čísla 44. ročníka Slniečka (1989/90) zaradený komiks 
Príbehy zo slovenských dejín (textovú časť spracoval Š. Moravčík, nakreslil M. 
Čapka).

Prvým vlastivedným cyklom Slniečka bola Ferkova Ty rodná zem moja 
(roč. 26 – 27, 1971/72 – 1972/73). Úspešný model žánrových hybridov, ktorý 
bol prítomný napr. v Horákovej Obrázkovej histórii Slovenska, Ferko tentoraz 
realizuje v rámci jedného textu. Ako upozorňuje Stanislavová (2003, 124), Fer-
ko premysleným výberom a komponovaním informácií z jednotlivých oblastí 
tak, aby sa všeobecné krížilo a dopĺňalo s jednotlivým a zvláštnym, vytvára na 
spôsob mozaiky ucelený a pútavý obraz o Slovensku. Zároveň v tomto úsilí 
možno badať nielen Ferkovu snahu, ale aj snahu redakcie Slniečka zvýšiť úro-
veň vlastivedno-historického povedomia, v školskom systéme síce prítomného, 
ale zaťaženého faktografickosťou. Ferkov text je rozložený na margách obráz-
kovo bohatej dvojstrany s dokončením v centrálnom priestore na nasledujúcej 
strane. Ferko pozýva dieťa objavovať nepoznané spolu s ním – „Prižmúrte oči 
(...) počujete niečo? Áno – šum.“ (roč. 26, 1971/72, č. 1, s. 16). Príbeh osobi-
tostí malej, no nesmierne zaujímavej krajiny otvára dávne more Thetis. Ferko 
text informačne zbytočne nepresycuje – selektuje zemepisné informácie, ktoré 
vhodne dopĺňa zaujímavosťami o faune či flóre, v záverečnej časti pripomína 
aj „pamätníky“ dneška (chemický závod, cementáreň, vrtná veža, revolučné 
dediny – tamže, s. 18). Počnúc 3. číslom sa vydáva na cestu po jednotlivých 
regiónoch Slovenska (Spiš, Liptov, Orava a i.), cyklus tak dostáva vnútorný ryt-
mus. Napríklad v súvislosti so Spišom (tamže, č. 3, s. 16 – 18) dieťa pozýva na 
prehliadku hradov, ktorú umocňuje začlenením povesťového prvku o veľkom 
kameni na brehu rieky Poprad, ktorým chcel čert zrúcať Ľubovniansky hrad 
(tamže, s. 16; v iných textoch využíva napr. fragmenty piesní z Pohronia, roč. 
27, 1972/73, č. 2), ďalej prináša informácie o náleze neandertálskeho chlapca 
v travertínovom kopci, o kolonizácii Spiša a profesiách, ktoré s ňou súviseli. 
Bohatosť informácií (niekedy prezentovaných iba heslovito) aktualizuje od-
kazom do súčasnosti (napr. informáciou, že pre región je dodnes typické ba-
níctvo), informačnú nasýtenosť odľahčuje humornými epizódkami s náučným 
obsahom. Súčasťou jednotlivých častí je aj pripomenutie si slávnych rodákov 
(v súvislosti so Spišom sa výklad končí pripomenutím si hrdinu ZSSR kapitána 
J. Nálepku). Slovensko je pre Ferka historicky, kultúrne i prírodne bohatou kra-
jinou, dieťa zaujme aj vyjadrenie jeho osobného vzťahu k niektorým regiónom.

Ďalším vlastivedným seriálom Bratislavské dominanty sa Ferko predstavil 
v 28. ročníku Slniečka (1973/74). V každom čísle prináša na margách dvoj-
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strany s centrálnou ilustráciou informácie o jednej bratislavskej dominante (po-
čnúc Bratislavským hradom a končiac Slavínom). Je priam obdivuhodné, ako 
sa usiluje svoje pútavé rozprávačstvo (ktoré poznáme napr. z predošlého se- 
riálu) využiť aj v príbehoch viažucich sa na súčasnosť, napr. Ohne Vlčieho hrdla 
(roč. 28, 1973/74, č. 2), a tým eliminovať prvoplánovú tendenčnosť, ktorá však 
v istej miere ostáva v aktualizáciách prítomná – bludisko potrubí v Slovnafte 
prirovnáva k pavučine a krvnému obehu (tamže, s. 16).

V tom istom ročníku začal vychádzať aj druhý Ferkov vlastivedný seriál Vý-
lety do podzemia. Dieťaťu v ňom tentoraz autor ponúka zážitok z objavovania 
neživej prírody, konkrétne z objavovania jaskýň. Upozorňuje ho, že hoci spo-
lu s ním symbolicky prešlo celé Slovensko, nestihli „nakuknúť“ do podzemia 
(tamže, č. 1, s. 24). V jednotlivých častiach Slniečka dieťa postupne spozná-
va jednotlivé slovenské jaskyne, aj keď nie ako turistické atrakcie (hoci autor 
viackrát pozýva deti na ich návštevu), ale s dôrazom na jedinečnosť každej 
z nich (belosť Harmaneckej jaskyne, tamže, č. 2, s. 28 – 29; chlad Dobšinej, 
tamže, č. 7, s. 26 – 27), ako aj na odvahu spojenú s ich objavením (napr. Dob-
šiná, tamže, č. 7, s. 26 – 27). V poslednom diele predstavuje deťom jaskyne aj 
ako miesta, ktoré počas 2. svetovej vojny poskytovali úkryt partizánom (tamže,  
č. 10, s. 27 – napriek nadpisu Domov partizánov sa autor nevenuje iba tejto 
téme, ale i jaskyniam ako úkrytom aj pred inými hrozbami a napokon aj lieči-
vým účinkom jaskýň). Tým sa zároveň symbolicky uzatvára aj príbeh jaskýň 
ako súčasť príbehu človeka.

Ako autorka vlastivedného cyklu sa v 29. ročníku Slniečka (1974/75) pred-
stavila Bibiana Wallnerová. Po vstupných, často úsmevných beletrizáciách (cu-
dzinka sa mylne domnieva, že Tanap je bohatý človek, tamže, č. 1, s. 16) na-
sledujú informačne bohaté výklady, v ktorých autorka nezabúda na vek čitateľa 
– použité termíny okamžite vysvetľuje, využívajúc predmety, ktoré dieťa po-
zná, napr. „trizel je napriek tomu krásny kvietok, žltý, vysoký ako dlhšia ceruz-
ka“ (tamže, č. 1, s. 17). Takto dieťaťu postupne priblíži pračloveka z dnešných 
Bojníc, šur, lekná v Piešťanoch, zubry v Topoľčiankach a i. Aj takýto spôsob 
prezentácie informácií, v ktorom sa využívajú ja-rozprávanie, antropomorfizá-
cie (napr. v texte o tise, tamže, č. 8, s. 16 – 17) a už spomínaný humor, hodno-
tíme ako pre detského čitateľa pútavý aj prístupný.

V 30. ročníku Slniečka (1975/76) tentoraz Jozef Dunajovec vo vlastived-
nom seriáli Kľukaté cesty Slovenska postupne predstavil 10 slovenských riek 
(Dunaj, Váh, Nitra a i.). Autorov text je bohatý na informácie z rôznych oblastí 
(popri vlastivedných informáciách nájdeme v texte poznatky z histórie, príro-
dovedy, etymológie), ale aj na rôzne zaujímavosti a aktualizácie zo súčasnosti 
(napr. o výstavbe vodného diela v Gabčíkove, tamže, č. 1, s. 18). Náučné býva 
vyvažované vstupnými beletrizáciami, napriek nespochybniteľnej odbornosti 
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autora aj zaujímavým informáciám však textom chýba radostné objavovanie, 
prítomné napr. vo Ferkových cykloch.

V 31. ročníku Slniečka (1976/77) sa ako autor vlastivedného seriálu Veľká 
dobrodružná vlastiveda predstavil Vlado Bednár. Jeho seriál predstavuje ďalší, 
veľmi úspešný variant uchopenia vlastivednej témy. Ferkovu reportáž doplnenú 
ďalšími žánrami Bednár nahradil cestopisom s prvkami dobrodružnej literatúry. 
Objavovanie sa v Bednárovom seriáli realizuje prostredníctvom novej optiky, 
objaviteľmi sú totiž dvaja bratislavskí chlapci, ktorí si chcú preveriť platnosť 
informácií z učebnice vlastivedy, v ich objavovaní je prítomný až osviežujú-
ci situačný aj jazykový humor (ten sa dosiaľ v literatúre faktu vyskytoval iba 
sporadicky), napr. vtedy, keď sa v 2. čísle seriálu dozvedáme, prečo chlapci 
„neveria“ učebnici vlastivedy – v nej sa totiž uvádza, že západ Slovenska je 
prevažne nížina, pri pohľade z okna vidia Slavín, čo komentujú ako „prevažnej 
nížiny ani kúsok“ (tamže, s. 28). Z Bratislavy putujú až do Košíc, čo im umož-
ní dôkladne „prekontrolovať“ celú vlastivedu a zistiť, že „v podstate má naša 
učebnica vo všetkom pravdu, hoci tam nie je ani zďaleka všetko zaznačené“ 
(tamže, č. 10, s. 29), týmto autor k vlastnému objavovaniu Slovenska vyzýva 
aj čitateľa.

Uvedené vlastivedné seriály nielen sprostredkúvali poznatky, ale bez narač-
nej stereotypnosti stimulovali a formovali cez citový vzťah ku krajine, histórii 
a kultúre aj vlastenecký rozmer detskej osobnosti.

S ďalšou inováciou vlastivedného seriálu príde redakcia Slniečka až na za-
čiatku druhého desaťročia 21. storočia, keď do časopisu zaradí Sliackeho sú-
ťažno-náučný seriál Desať divov Slovenska (od roč. 2009). Faktické informácie 
vytvárajú základ pre reportáž, v ktorej sa funkčne využíva osobná spomienka, 
autentický či fiktívny rozhovor, ľudová rozprávka, povesť, pieseň, fragment 
umeleckého textu (napr. z Proglasu, Smrti Jánošíkovej), ale aj dobrodružná na-
pínavosť či mystifikácia. V tejto mozaike jednotlivých tematizovaných divov 
Slovenska sú prezentované informácie spracované tak, že podnecujú zvedavosť 
a provokujú poznávať (fakty sú predkladané ako záhady, autor v texte kladie 
otázky), čím smerujú k zážitkovej vlastivede.

Ďalší tematický okruh seriálov v obnovenom Slniečku predstavujú prí-
rodopisné seriály. Hoci texty o prírode boli súčasťou aj matičného Slniečka, 
Moricove Prechádzky po prírode (roč. 24 – 25, 1969/70 – 1970/71), ktoré 
túto tematickú líniu otvárajú, prinášajú viaceré inovácie, a to jednak umiestne-
ním textu na dvojstranu s pôsobivými obrázkami J. Šveca a jednak pozvaním 
dieťaťa zapojiť sa do objavovania. Príbehové časti majú informačný základ 
obsahujúci aj ponaučenie (napr. o tom, že borovice treba presádzať s kolá-
čom, teda s koreňovým obalom, tamže, č. 1, s. 29), bývajú doplnené hádankou  
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(tamže, s. 28 – 29), ale aj výkladom, Moric texty zatraktívňuje napr. použitím 
indiánskych pomenovaní mesiacov. Moricovo budovanie vzťahu k prírode má 
aj výchovný rozmer.

Populárno-náučnými textami o našich stromoch a vtákoch sa v 31. roční-
ku (1976/77) predstavil Ladislav Kuchta. Na margách dvojstrany postupne 
prezentuje 10 stromov (agát, borievku, drieň a i.) a na nasledujúcej strane aj 
10 vtákov (kormorána, krutohlava, jariabka a i., uverejnené pod iniciálami  
L. K.). Vo vstupných beletrizáciách dominuje láska k prírode, úsilie zaujať 
dieťa nielen nasledujúcimi informáciami, ale aj objavovaním ich tajomstiev. 
Kuchta má zmysel pre priam lyrickú atmosféru, vo výkladových častiach, ktoré 
majú prevahu, je suverénnym odborníkom, okrem botanických informácií má 
dieťa možnosť dozvedieť sa niečo napr. aj o využití stromu.

S novou formou prezentácie prírodovedných informácií sa stretneme až v 8. 
čísle 44. ročníka Slniečka (1989/90), počnúc ktorým sa začne niekoľkoročná 
úspešná rubrika Slniečka Deti v zelenom. Nepôjde už len o tradične chápané 
prezentovanie lásky k prírode, ale o cielenú enviromentálnu výchovu vhodne 
doplnenú aj o súťaže.

Okrem uvedených seriálov či cyklov sa v 32. ročníku Slniečka (1977/78) 
predstavila svojimi reportážami z Kuby pod názvom Kvet v Karibskom mori 
i Klára Jarunková. Autorka sa v nich sústredila na poznatky pre naše deti ne-
známe, napr. píše o krokodílej farme a cukrovej trstine (tamže, č. 3, s. 27 – 29), 
o cyklónoch, uragánoch a hurikánoch (tamže, č. 6, s. 27 – 29), ale aj o otrokoch 
z Afriky, ktorých dovážali na Kubu (tamže, č. 7, s. 27 – 29), informačnosť tex-
tov sa darilo vhodne dopĺňať poetizáciami, napr. „vonku dýcha more, povieva 
slaný vetrík. Previeva nedohľadné plantáže kubánskej cukrovej trstiny. Hrá si 
na jej vysokánskych hladkých stvoloch“ (tamže, s. 29).

Ďalší okruh textov tvoria informačné články umiestnené na koniec časopi-
su. K nim možno priradiť Daškovej seriál Všeličo o našej vlasti (roč. 23, 1969,  
č. 1 – 5), hoci niektoré jeho časti majú blízko k encyklopedickosti (pozri výpo-
čet všetkých naj v súvislosti so Slovenskom, napr. v č. 1, s. 29), autorka neza-
búda na detského adresáta (napr. v texte o poštovej schránke či kaši, tamže, č. 3, 
s. 27). Koncepčnejšie a z pohľadu dieťaťa aj atraktívnejšie sú kreované noticky 
a krátke správy v 26. ročníku (1971/72), napr. 3x prečo??? (tamže, č. 1, s. 29), 
3x naj (tamže, č. 2, s. 30), 3x ako (tamže, č. 3, s. 22 – 23). Za invenčné pokla-
dáme aj informačné texty z 28. ročníka (1973/74) zaradené do rubriky Dovoľ, 
aby som sa predstavil. Obracajúc sa k mladšej vekovej kategórii, prezentuje 
zaujímavosti o zemiaku sám antropomorfizovaný zemiak. Text obsahuje otáz-
ky, ktorými povzbudzuje do ďalšieho objavovania: „Hovoríte, že ma poznáte? 
Že sa so mnou takmer denne stretávate na tanieri? (...) A viete, ako to so mnou  
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bolo od začiatku?“ (tamže, č. 1, s. 31, uverejnené pod iniciálou H. S.) V nasle-
dujúcich číslach sa takto pútavo detskému čitateľovi predstavuje napr. čaj (č. 2, 
s. 31), lyžica (č. 3, s. 31), zápalky (č. 4, s. 31).

V 30. ročníku (1975/76) sú zastúpené informačné texty v rubrike Vieš, čo 
nevieš?, v 37. ročníku (1982/83) v novej rubrike To je omyl, prosím!. Jednotli-
vé texty popierajú rozšírené mýty, napr. o tom, že Jánošík neštudoval za kňaza 
(tamže, č. 1, s. 19). Väčšinou sú zaujímavosti pripravované so zreteľom na 
záujmy i vek čitateľov, napr. v textoch E. Podlipnej Ako chutí púpava? či O za-
jačej reči (roč. 23, 1969, č. 5, s. 28). Počnúc 32. ročníkom (1977/78) sa obja-
vuje rubrika Zápisník Slniečka, v ktorej sa prezentujú informácie o výročiach 
narodenia a smrti, o úmrtí spisovateľov, o výstavách, o nových rukopisoch, ako 
aj informácie o časopisoch pre pionierov v zahraničí (napr. pre kubánskych pi-
onierov, tamže, č. 7, s. 31). V súvislosti s uvedenom rubrikou sa však vynára 
otázka, kto bol jej adresátom.

Informačný charakter má aj rubrika Knižka pre tvoju radosť (roč. 24, 
1969/70), neskôr premenovaná na Knižka, ktorá ťa poteší, ako aj rubrika Brú-
sime si jazyk. Posledná spomínaná je iba jedným z mnohých príkladov ciele-
ného kultivovania jazyka a reči v Slniečku (bližšie k tomu Horváthová 2017, 
193–220).

V 41. – 43. ročníku Slniečka (1986/87 – 1988/89) pribudla ako nový pravi-
delný žáner aj séria rozhovorov s autormi a ilustrátormi literatúry pre deti, napr. 
s P. Glockom (roč. 41, 1986/87, č. 1), V. Šikulom a Ľ. Feldekom (tamže, č. 2), 
O. Zimkom (roč. 42, 1987/88, č. 3) a i.

Z reflexie informačných, popularizačných a náučných žánrov, ako aj textov 
literatúry faktu v obnovenom Slniečku je zrejmá nielen ich tematická a žánrová 
pestrosť, ale aj rôzna miera participácie na propagácii dobových politických 
zámerov. Za zváženie tiež stojí, do akej miery sa na publikovaní takýchto člán-
kov redakcia angažovala svojím vnútorným presvedčením, neskúsenosťou až 
naivitou, prípadne i konjukturalizmom. Možno len špekulatívne predpokladať, 
že redakcia využívala vydávanie prorežimových apologetických zdravíc, vý-
ročných článkov, tendenčných správ, biografických portrétov či otvorene an-
gažovaných segmentov historických alebo vlastivedných seriálov na to, aby 
mohli „prežiť“ a publikovať aj kvalitatívne iné texty. Napokon, z analýzy spo-
mínaných cyklov a seriálov je zrejmé úsilie redakcie vyhnúť sa ideologicky 
zdôrazňovanému obsahu či jeho schematickému zobrazeniu, ako aj stimulovať 
progresívne tendencie literatúry pre deti a mládež a upevňovať jej nadčasové 
hodnoty.



73

PHILOLOGIA XXX/1

Literatúra

HORVÁTHOVÁ, Ľubica. 2017. Jazyk Slniečka. In Časopisecký fenomén Slniečko 
v kontexte slovenskej detskej a národnej kultúry, Ondrej Sliacky a kol., 193–220. 
Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave.

JURČO, Milan. 2000. Paradoxný svet literatúry faktu. Banská Bystrica: Univerzita M. 
Bela.

JURČO, Milan. 2008. Proti aj za. Martin: Matica slovenská.
KLÁTIK, Zlatko. 1952. „Súčasný stav a úlohy slovenskej literatúry pre deti a mládež.“ 

In Slovenské pohľady 68 (3): 199–232.
RAMPÁK, Zoltán. 1949. „O socialistickú umeleckú kritiku.“ In Slovenské pohľady 65 

(1):6–12.
SLIACKY, Ondrej. 2013. Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež do roku 1960. 

2., dopl. vyd. Bratislava: Literárne informačné centrum.
SLIACKY, Ondrej. 2017. Slniečko v spoločensko-literárnom kontexte v rokoch 1927 

– 1950. In Časopisecký fenomén Slniečko v kontexte slovenskej detskej a národnej 
kultúry, Ondrej Sliacky a kol., 8–28. Bratislava: Univerzita Komenského v Brati-
slave.

STANISLAVOVÁ, Zuzana. 2003. Literatúra pre deti a mládež po roku 1960. In Kon-
túry slovenskej literatúry pre deti a mládež v rokoch 1945 – 2002, Ondrej Sliacky 
a Zuzana Stanislavová, 75–202. Prešov: Náuka.

STANISLAVOVÁ, Zuzana a kol. 2010. Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež 
po roku 1960. Bratislava: Literárne informačné centrum.

Pramene
Umelecký mesačník Slniečko (roč. 1 – 44, 1927/28 – 1989/90)

Mgr. Eva Faithová, PhD.
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Pedagogická fakulta UK v Bratislave
Račianska 59, 813 34 Bratislava
faithova@fedu.uniba.sk





PHILOLOGIA, vol. XXX n°1  (2020): 75-85

POÉZIA V ČASOPISE SLNIEČKO  
V ROKOCH 2016 – 2019

Dávid Dziak
Katedra komunikačnej a literárnej výchovy PdF Prešovskej univerzity v Prešove

DZIAK, Dávid: Poetry in Slniečko Magazine from 2016 to 2019. In Philologia, vol. 
XXX n°1 (2020): 75–85.

Abstrakt: Na základe bilančných hodnotení knižne vydanej slovenskej poézie pre deti 
a mládež možno konštatovať (pod)priemernú úroveň súčasnej slovenskej poézie pre deti 
a mládež. Umelecký mesačník pre žiakov 1. – 5. ročníka základnej školy Slniečko je dlho-
dobo zárukou umeleckej kvality, preto jedným z cieľov štúdie je zistiť, či sa odráža uvedený 
nepriaznivý stav aj v danom časopise. Štúdia teda analyzuje, interpretuje a hodnotí poéziu 
pre deti uverejnenú v časopise Slniečko, ktorá vychádzala v rozpätí rokov 2016 – 2019.
Kľúčové slová: literatúra pre deti a mládež, poézia pre deti, literárny časopis Slniečko, 
2016 – 2019

Abstract: On the basis of the overall assessment of publicized Slovak poetry for children 
and youth, this paper claims that the level of contemporary Slovak poetry for children and 
youth is (below)average. Since Slniečko, a monthly literary magazine for pupils aged 6 – 10,  
has been a guarantee of artistic quality for a long time, this paper aims to analyse how far 
the abovementioned negative result is reflected in its publicized works. The paper analyses, 
interprets and evaluates the poetry for children published in Slniečko between 2016 – 2019.
Keywords: literature for children and youth, poetry for children, literary magazine Slniečko, 
2016 – 2019

ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Na základe bilančných hodnotení slovenskej poézie pre deti a mládež, 
pravidelne publikovaných v časopise Bibiana: revue o umení pre deti a mlá-
dež (Martin Klimovič a Dávid Dziak, prózu hodnotila Zuzana Stanislavová) 
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a v prílohe letného dvojčísla časopisu Knižná revue: mesačník o nových kni-
hách (Timotea Vráblová hodnotila poéziu aj prózu), možno konštatovať (pod)-
priemernú úroveň súčasnej slovenskej poézie pre deti a mládež (Dziak 2020, 
10; pozri aj Dziak 2019a; 2019b). Časopis Slniečko predstavuje v dejinách 
slovenskej detskej literatúry ojedinelý spoločensko-kultúrny fenomén. Počas 
svojej dlhoročnej existencie sa Slniečko stalo nielen hegemónom detskej lite-
rárno-výtvarnej kultúry, ale aj časopisom, ktorý svojím spôsobom odzrkadľuje 
vývin celej našej literatúry a spoločnosti 20. a 21. storočia (Sliacky 2017, 4–6).

Časopis Slniečko je na Slovensku dlhodobo zárukou umeleckej kvality, 
v posledných rokoch sa mu kvalitatívne vyrovnával len časopis Zips: literárny 
zábavník, ktorý však po ôsmich ročníkoch (v roku 2018) zanikol.1 Slniečko 
vychádza desaťkrát do roka (okrem mesiaca júl a august), čiže ide o desať čísel 
adresovaných žiakom 1. – 5. ročníka základnej školy. Zips vychádzal päťkrát 
do roka a bol určený žiakom 3. – 5. ročníka základnej školy, niektoré texty 
časopisu však mohli osloviť aj vyššie ročníky (pozri Žilková 2016). Slovenská 
poézia pre deti a mládež je kvalitatívne a kvantitatívne na slabšej úrovni, pričom 
ani vydavateľstvá nekompenzujú tento nedostatok prekladmi svetovej poézie, 
čo sa odráža aj v slovenských časopisoch pre deti a mládež.2 Tento nedostatok 
sa v roku 2018 snažil kompenzovať literárny časopis Vertigo, primárne orien-
tovaný na poéziu pre dospelého recipienta, a to špeciálnym číslom o detskej 
poézii. V danom čísle boli uverejnené básne pre deti a mládež tak slovenských, 
ako aj zahraničných poetov. Avšak išlo o špeciálne, ojedinelé jedno číslo tohto 
časopisu (pozri Dziak 2020).

METODOLÓGIA

Štúdia voľne nadväzuje na výsledky monografie Časopisecký fenomén Sl-
niečko v kontexte slovenskej detskej a národnej literárnej kultúry (Sliacky a ko-
lektív 2017), predovšetkým na kapitolu a výsledky Martina Klimoviča (2017, 
29–68), ktorý hodnotil poéziu v časopise Slniečko v rokoch 1927 – 2015. Štú-
dia teda voľne pokračuje v uvedenom výskume, preto jej hlavným výskumným 
cieľom je analýza, interpretácia a zhodnotenie poézie v časopise Slniečko v ro-
koch 2016 – 2019. V štúdii uplatňujeme predovšetkým kvalitatívnu metodoló-
giu (podľa Gavoru 2015), hoci na jej začiatku a v závere uvedieme na ilustráciu 

1 Šéfredaktorom Zipsu bol literárny vedec a oceňovaný spisovateľ pre deti a mládež Peter Kar -
pinský.

2 Výnimkou sú len občianske združenia Slniečkovo a FACE, ktoré ako viac-menej jediné priná-
šajú slovenskému detskému čitateľovi kvalitnú prekladovú poéziu.
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aj niekoľko štatistických zistení. Výskumnú vzorku štúdie tvorí intencionálne 
výberový súbor produktov, t. j. poézia v štyridsiatich číslach časopisu Slniečko, 
ktoré vychádzali v rozmedzí rokov 2016 – 2019. Výskumnými metódami sú 
literárnoteoretická analýza a interpretácia umeleckých textov, respektíve kva-
litatívna obsahová analýza textových produktov, konkrétne poézie. V nadväz-
nosti na spomínané bilančné hodnotenia slovenskej poézie pre deti a mládež sa 
metódou komparácie objasní aj úroveň kvality časopiseckej poézie Slniečka 
v porovnaní s úrovňou kvality knižne vydanej poézie pre deti a mládež.3

POÉZIA V ČASOPISE SLNIEČKO V ROKOCH 2016 – 2019

V rokoch 2016 – 2019 v časopise Slniečko4 publikovalo básne dovedna  
26 slovenských a 5 českých autorov (v preklade Daniela Heviera a Ľubomíra 
Feldeka). Jednoznačne najviac publikačného priestoru dostal František Rojček 
(32 básní), druhým najproduktívnejším bol Daniel Hevier (16 básní, z toho  
7 bolo súčasťou rozprávky o Pinky Bum na pokračovanie), nasledujú Ján Turan 
(9), Jana Šimulčíková (7), Milan Rúfus (6), Dagmar Wagnerová (5), Jaroslav 
Rezník (5), Ľubomír Feldek (4), Miroslav Válek (4), Štefan Moravčík (4), Mi-
roslav Demák (3), Paula Sabolová (3), Tomáš Janovic (3), po dve básne majú 
Ctibor Štítnický, Ivona Ďuričová, Jiří Žáček, Ľubica Kepštová, Mária Ďuríčko-
vá, Peter Glocko a Zbyňo Džadoň, po jednej básni Elena Čepčeková, Ján Na-
vrátil, Josef Brukner, Josef Kainar, Jozef Moravčík Jakubovec, Karel Jaromír 
Erben, Martin Feldek, Mária Topoľská, Rudolf Matys, Valentín Šefčík a Vanda 
Vámošová. Najproduktívnejší autori z obdobia 1989 – 2015 (pozri Klimovič 
2017, 60) uverejňujú svoje texty aj po roku 2015, výraznejšie meno, ktoré by 
bolo nositeľom novej poetiky, nepribudlo. Následne zhodnotíme tvorbu uve-
dených poetov, začneme od autorov s najväčším počtom básní publikovaných  
v Slniečku, v závere štúdie budú osobitnú skupinu tvoriť preložení autori a po-
sledná skupina bude pozostávať z uverejnených textov už nežijúcich básnikov.

Výborné, originálne, nápadité a vypointované sú takmer všetky básne Fran-
tiška Rojčeka, ktorý do Slniečka v rokoch 2016 – 2019 prispel spomedzi poetov 
najväčším počtom textov– a veru zaslúžene. Pre slovo a veršovanie má „mimo-
riadny / cit“, jednoducho má to „v génoch“. Báseň pod jeho perom „často 
rozkvitne“ tak, ako to tematizuje v texte Kvety a básne (roč. 71, 2016/17, č. 3,  

3 Pozri vyššie spomínané bilančné hodnotenia detskej tvorby Z. Stanislavovej, T. Vráblovej, M. 
Klimoviča a D. Dziaka.

4 Šéfredaktorom časopisu Slniečko bol do júna 2017 Ondrej Sliacky, následne tento post zaujala 
Ľubica Kepštová (dovtedy zástupkyňa šéfredaktora).
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s. 15). Písanie textu a s tým spojený proces tvorenia, ako naznačila už predošlá 
báseň, sa objavujú vo viacerých jeho textoch, čím zasväcuje detského čitateľa 
do tajov veršovania. Napríklad v skvelom texte Zázračná premena (roč. 71, 
2016/17, č. 5, s. 10 – 11) zobrazuje, ako vyzerá báseň, keď mu „šibne“, ale aj 
keď sa mu chce veršovať. Pritom funkčne využíva hru s formou, pri zlej nála-
de sú slová formálne rozhádzané: „Ignorujem každú normu, / či už obsah a či 
formu“, pri dobrej nálade je báseň formálne zarovnaná: „Báseň dám hneď do 
poriadku, / každý verš je v slušnom riadku“. S formou sa pohráva vo viacerých 
textoch, napríklad báseň Kvety a básne je kaligram v tvare kvetu, originálne sa 
využíva aj interpunkcia, v Smutnej básničke o snehuliakovi čiarky znázorňujú 
slzy, alebo z bodiek na konci textu Bodkovaná báseň vznikne lienka. S formou 
a interpunkciou súvisia aj jeho jazykové či pravopisné básne (pozri Klimovič 
2019), v ktorých napríklad vysvetľuje, ako vzniká vokáň a mäkčeň: „Vokáň 
zdvihne / hore nohy, / dokáže to / bez predlohy“ (roč. 71, 2016/17, č. 1, s. 14). 
Pritom všetkom využíva humor a vtip (Zebra, Ona a ja, Prázdniny, Básnik pla-
néty atď.), napríklad v texte Pyšný vianočný stromček si na konci deti pomaškr-
tia na dobrotách vianočného stromčeka, čím ho zbavia bohatstva a pýchy. K zá-
bavnému pólu sa zaraďuje aj cyklus Zvercirkus (roč. 71, 2016/17, č. 9, s. 8), 
pozostávajúci z ôsmich krátkych básničiek, v ktorých autor objasňuje zvieracie 
prirovnania a frazémy, ktoré sú „iba drobné fóry, / známe ako – metafory“. Pre 
Rojčeka je príznačný aj nový uhol pohľadu na svet a zmena perspektívy naze-
rania naň, napríklad v básni Prázdniny personifikuje prázdniny, ktoré majú dva 
mesiace práce a desať mesiacov prázdniny. Rojček však vie napísať aj obrazné, 
metaforické a symbolické texty, ktoré sa vyznačujú jemnocitom a mnohoznač-
nosťou, majstrovská je báseň Slnko je šéf (roč. 71, 2016/17, č. 1, s. 15):

„Slnko je šéf
nášho sveta –
slnko svieti
a svet lieta.

Kontroluje
planéty,

na každú si
posvieti.

Do všetkého
vnáša svetlo,

aby sa to
nedoplietlo.“
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Väčšinu básní Daniela Heviera možno zaradiť k zábavnému pólu, veľmi vy-
darená a vtipná je najmä báseň Šteniatko (roč. 70, 2015/16, č. 8, s. 17), v ktorej 
lyrická hrdinka vyjadruje svoju lásku k nezbednému psovi: „Nemusíte sa ho 
báť, / meria meter päťdesiat“. Komickosť si vyžaduje veľkú dávku kreativi-
ty, ktorou Hevier bezpochyby disponuje. Tá sa uňho prejavuje okrem iného 
aj funkčnou personifikáciou (najmä v originálnej básni Hladný sneh) a vytvá-
raním okazionalizmov. Na príležitostných slovách je vystavaný napríklad hu-
mor v texte S cestovnou kanceláriou Hafiturist do sveta (roč. 70, 2015/16, č. 8,  
s. 17): Hafrika, Hafstrália, Hafana, Hafajské ostrovy, H. R. Och., Haftomobil. 
Hevier rád tematizuje aktuálne témy a problémy, pri ktorých využíva súčasný 
jazyk detí (báseň Mobily /roč. 70, 2015/16, č. 7, s. 21/): „To všetko tá techni-
ka, / ako veľmi náš svet vyspel! / Veď aj decká z kočíka / vedia dávno, čo je 
displej“. Báseň Sklenená guľa (roč. 70, 2015/16, č. 5, s. 15) je metaforickej-
šia, zameriava sa na atmosféru zimy: „To motýle / neustále snežia“. Zábavný 
pól je vyvážený tragickejšou básňou s názvom Zavialo, v ktorej sa, využívajúc 
zvukové prostriedky, pracuje s náznakom smrti zajaca. Hevier v danom období 
obohacuje Slniečko aj autorskou rozprávkou o Pinky Bum na pokračovanie, 
ktorá niekedy obsahuje aj básničku.

Tretím najproduktívnejším autorom analyzovaného štvorročného obdobia 
je s deviatimi básňami Ján Turan. Ten si udržiava štandard svojej poetiky, pri 
kreovaní textov kladie dôraz na zvukovú stránku, pri ktorej variuje viacero 
básnických prostriedkov: nahromadenie istej hlásky, napríklad sykaviek v bás-
ni Dva ryšavé kožúšky, čo pôsobí eufonicky; paronymiu v texte Apolienka, 
dievča ako lienka či onomatopoje vo vydarenej básničke Čo sa učia včiel-
ky. Vtipná je synkretická Nekonečná báseň o slonoch a telefónoch (roč. 71, 
2016/17, č. 7, s. 6 – 7), v ktorej je humor vybudovaný na jazykovej hre s de-
minutívami a augmentatívami: „Kto má ako veľké uši, / taký telefón mu sluší. 
// A tak dostali: / slončeky telefónčeky, / sloníky telefóniky, / slony telefóny, / 
sloniská telefóniská“. Prírodnú lyriku veľmi dobre zastupujú texty Ako hreje 
slniečko a Čo sa učia včielky, ale nájdu sa aj štandardné neinvenčnejšie básne, 
ktoré sa tematicky viažu na istý mesiac v roku (Zajko Dupotajko, Vianoce, 
Štedrý večer).

Básne Jany Šimulčíkovej sa vyznačujú jemnosťou detského sveta, v ktorom 
autorka kladie dôraz na puto rodiny a s tým spojenú príjemnú atmosféru, na-
príklad čítanie knihy s dedkom v texte Už alebo objatie v básni S babkou (roč. 
71, 2016/17, č. 10, s. 6): „a tá tma je / zrazu teplá, / ako keby / koláč upiekla“. 
Detský svet autorka dotvára hravosťou (báseň Večer) a humorom (básne Stri-
hačka a Ojojoj!), pri ktorých nezabúda na pointu. Z „iného súdka“ sú ostatné 
dva texty, v básni Slniečko (roč. 73, 2018/19, č. 7, s. 15) sa poetka pohráva 
s metaforou, prostredníctvom ktorej variuje motív zapadania slnka: „U nás má 
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slnko / nocľah v mori“, v texte Z Rozprávkova sa zas pohráva s intertextualitou 
vo vzťahu k ľudovej rozprávke o perníkovej chalúpke.

Po päť básní v danom období uverejnili v Slniečku Dagmar Wagnerová  
a Jaroslav Rezník. Z piatich básní Dagmar Wagnerovej je najlepšou báseň List 
z internetu (roč. 73, 2018/19, č. 5, s. 2), ktorá je vypointovaná a vtipná, zalo-
žená na porovnaní formy listu kedysi a dnes a motíve cestovania: „Hoci list už 
prešiel celý svet, / videl z neho iba internet“. Texty Tesár a Snehobor (oba roč. 
73, 2018/19, č. 5, s. 2) tematizujú zimu, v oboch sa autorka funkčne pohráva 
s toponymami obcí: tesár, ktorý meria dieru v ľade, je z Ľ/Ladomerskej Viesky; 
alebo: „Obec Dolná Strehová je v strehu, / v noci im tam napadalo snehu“, 
v ktorej autorka vytvára aj vydarený okazionalizmus Snehobor pomenúvajúci 
snežný pluh. Báseň Šikana, vybudovaná na personifikácii, je didaktickejšia, 
text Vrabec bezdomovec je bez pointy. Rezníkov dlhší text Pod kozúbkom býva 
teplo (roč. 70, 2015/16, č. 8, s. 20 – 21) je kreovaný na hravej intertextualite 
vo vzťahu k tvorbe Jozefa Cígera Hronského, ktorej súčasťou je aj hádanka: 
„Viete, kto to napísal? / Kto uhádne, ten nech prvý, / sťa uprostred ihriska, / na 
dvoch prstoch zapíska!“. Na humor sa zameriava v básňach Vybrali sa a Vra-
cali sa, ktoré majú spoločného kolektívneho hrdinu, štyri mačky. Ostatné dva 
texty Rezne moje obľúbené a Kto ich má rád už majú slabšiu pointu.

Štyrmi básňami obohatili Slniečko aj Ľubomír Feldek a Štefan Moravčík. 
Feldekove štyri básne sú originálne, tri sa tematicky vzťahujú na ročné obdo-
bie, prípadne na mesiac. Texty sa vyznačujú vypointovaním, fantazijnosťou 
a humorom (básne Lietajúci dedko; Silvestrovská; Leto letí). Výborná je naj-
mä báseň Leto letí (roč. 73, 2018/19, č. 10, s. 15), v ktorej sa poet pohráva 
s propriami osôb: „A Severín zablúdil? / ‚Ej, never! / Ten si nájde na kompase 
sever‘“. Zábavnosť Feldek vyvážil náročnejším textom Sloboda otcov – u detí, 
ktorá sa týka Nežnej revolúcie. Štyri uverejnené básne Štefana Moravčíka sú 
tematické, dve sa venujú zimnému ročnému obdobiu, dve Veľkej noci. Vyda-
rený je najmä text Šibi-ryby, ktorý je vtipný a vygradovaný. „Zimné“ básne  
(O snehu; Zababušená báseň) sa vyznačujú materinskou nehou a láskou vo 
vzťahu k dieťaťu: „Keď ma mama / zababuší, / nemám oči / ani uši“ (roč. 74, 
2019/20, č. 4, s. 17).

Tri básne Miroslava Demáka sú taktiež tematické, týkajú sa zimy. Ide o ná-
padité texty, vydarená je najmä báseň Keby už tá kukla pukla (roč. 73, 2018/19, 
č. 5, s. 15), v ktorej je zamrznutý potok, ľad originálne prirovnávaný ku kuk-
le: „Ľad je ako taká kukla, / tvrdá, studená. / Počas zimy / je v nej bystrá / 
voda schúlená“. Podobne ako v názve prvého textu, tak aj v druhom texte s ná- 
zvom Nádcha nadchla lekára sa pracuje s paronymiou a náznakom vtipu, ale 
v druhej uvedenej básni je nápad nedotiahnutý. Tretia báseň Bál je opäť lepšia, 
pretože sa autor zameral na obraznosť. Rovnako vydarené sú aj tri básne Pauly 
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Sabolovej (Blcha v cirkuse, Stavilo sa Kinder vajce, Nahnevaný vietor), kre-
ované na vtipnej personifikácii, ktorá je funkčná a vystupňovaná: „Víťaz bude 
možno iný, / lebo práve zo škrupiny / vyďobe sa zakrátko / živé žlté kuriatko“ 
(roč. 72, 2017/18, č. 8, s. 11).

Tomáš Janovic kvalitatívne obohatil Slniečko predovšetkým dvoma maj-
strovskými lyricko-epickými skladbami Jeleňvízor a Moje výlety v roku 2000, 
ktoré sa vyznačujú precíznou veršovanou technikou, slovnou vynaliezavosťou, 
jazykovou ekvilibristikou, humorom a aktuálnosťou. Jeleňvízor reaguje na zá-
vislosť detí od televízie a text Moje výlety v roku 2000 (roč. 72, 2017/18, č. 8,  
s. 4 – 5) upozorňuje na ničenie lesov, pričom dané pranierovanie je latentné: 
„Kde sú časy, keď sme boli / sokolíci? / Dnes sa chodí v lese ako / po ulici“ 
(pozri Kepštová 2017). Jeho tretia báseň Návšteva galérie (roč. 72, 2017/18,  
č. 1, s. 19) intermediálne odkazuje na obraz Ľudovíta Fullu, na ktorom je okrem 
iného zobrazené aj slnko. Práve s motívom slnka sa Janovic pohráva a v danej 
básni prostredníctvom hravej komparácie premýšľa, ktoré slnko je krajšie, či 
to na oblohe, alebo Fullovo, čo v závere premyslene a vtipne rieši: „Veru áno. 
Načo zvada? / Maľované nezapadá“.

Prísľubom do budúcnosti môže byť hudobník Zbyňo Džadoň, ktorému Sl-
niečko publikovalo dve básne (Ježiš, Noc) z jeho knižného synkretického de-
butu Lara a nebo (o. z. Slniečkovo, 2017; pozri Stanislavová 2018), pričom 
básničky sú zhudobnené. Báseň o viere Ježiš má premyslenú kompozíciu, vý-
borný rytmus a údernú pointu. Text Noc (roč. 72, 2017/18, č. 4, s. 18) pôsobivo 
konkretizuje detský strach z tmy: „Nech sú naše noci / plné dobrých postáv, 
/ nechaj v chodbe svietiť, / ešte chvíľu zostaň!“. Štandardnejšie sú dve básne 
Ivony Ďuričovej a Ľubice Kepštovej.

Napísať kvalitnú báseň o láske je veľmi náročné, neplatí to však pre Valentí-
na Šefčíka. V básni Rodina (roč. 70, 2015/16, č. 9, s. 21) sa pohráva so séman-
tikou tohto abstraktného slova, ktoré pôvabne personifikuje a prirovnáva: „Slo-
víčko sladké. / Med i lep. / Tak chutí, ako spája. / Z horúcej lásky pečie chlieb / 
a jedia ho vždy dvaja“. Ako už naznačuje uvedená prvá strofa, Šefčík v danom 
texte kladie dôraz aj na senzualizmus. V závere s poetickou ľahkosťou variuje 
frazeologizmus „všade dobre, doma najlepšie“ jeho doplnením o motív lásky 
takto: „Čo ku nej? Lásku. / Jedine. / Nech prvá stojí v rade. / Ak nájde domov 
v rodine, / tak nájde / domov všade“. Škoda, že ide len o jednu jeho publiko-
vanú báseň v danom období, keďže v roku 2015 vydal výbornú zbierku básní 
Bola raz jedna láska (o. z. Slniečkovo; pozri Klimovič 2016).

Tému lásky si vybral aj Ján Navrátil v básni Mamičkino poď (roč. 72, 
2017/18, č. 9, s. 3). V nej prostredníctvom variovania dvojveršia na konci strof, 
ktoré je vždy výzvou matky k dieťaťu, zobrazuje starostlivú lásku matky k die-
ťaťu: „Už pri dverách ma čaká: ‚Poď, / mamička si ťa zohreje‘“. Vanda Vá-
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mošová v podarenom texte Október (roč. 72, 2017/18, č. 2, s. 13) esteticky 
účinne antropomorfizuje mesiac október, z ktorého sa stáva blázon, chalanisko, 
hráč, pankáč, tulák či rojko, čím autorka zaujímavo zobrazuje jesenné obdobie: 
„Chalanisko štrbavý! / Kolená má ako slivky, / od pádov a lopty / nabrali tie 
správne krivky“. Báseň Jozefa Moravčíka Jakubovca Braček na ceste a báseň 
Martina Feldeka Novoročná sú v porovnaní s ostatnými slabšie.

Svetovú literatúru v danom období zastupujú len piati českí poeti, ktorých 
básne preložili Daniel Hevier a Ľubomír Feldek (spolu šesť textov). Dve vý-
borné zábavné básne má Jiří Žáček. V texte Dračie trampoty (roč. 73, 2018/19, 
č. 3, s. 2) personifikuje hlavy draka, ktoré sa hádajú: „Je to ťažké, veru tak, / 
byť tak sedemhlavý drak“. Humor využíva aj v druhej originálnej básni Ozvena 
(roč. 73, 2018/19, č. 3, s. 2), ktorú taktiež kreuje na personifikácii, vtip spočí-
va v jedení slabík Ozvenou, pri čom autor využíva paronymá: Kamila – Mila, 
podnos – nos, neborák – rak, semiš – myš, violončelo – čelo. Básnička Jose-
fa Bruknera Pávie oči sa zameriava na krásu páva, pričom sa pohráva s jeho 
očami a chvostom. Na skvelých okazionalizmoch je vybudovaný text Josefa 
Kainara Od Ospaliec do Driemotia (roč. 73, 2018/19, č. 3, s. 3). Proces zaspá-
vania tvorí hravá toponymická cesta vytvorená z príležitostných slov: Ospalce 
– Driemoty – Zívačky – Búvačky – Polosnové – Búvany. Slniečko uverejnilo 
aj úryvok epickej ľudovej skladby Vodník Karla Jaromíra Erbena. Text Rudolfa 
Matysa Čumbulák zobrazuje detský strach večer v izbe, v texte autor využíva 
okazionalizmy čumbulák a strašvrece, text má humorný záver.

Slniečko udržuje kvalitu poézie aj výberom básní z tvorby už nežijúcich 
poetov. Z textov Milana Rúfusa cítiť príklon k folklóru (Húsky, húsky, poďte 
domov, Fašiangy detí). Pôsobivá je báseň Zlatá piecka, v ktorej autor nežne 
poukazuje na význam slnka, a to prostredníctvom personifikácie a jeho pri-
rovnania k piecke a srdcu oblohy. Text Na zimnom potoku (roč. 73, 2018/19,  
č. 4, s. 2) tvorivo tematizuje proces premeny vody na ľad, klzisko cez funkčnú 
intertextualitu vo vzťahu k ľudovej rozprávke o Snehulienke: „A jeho voda ako 
Snehulienka / v sklenenej truhle / leží zakliata“. Originálna a vtipná je podarená 
báseň Tieň, v ktorej sa tieň antropomorfizuje a prirovnáva k vernému psovi. Aj 
v básni Tma Rúfus využil personifikáciu, ktorou oživil tmu, čím pôvabne mo-
deluje proces jej vzniku a zániku vo vzťahu k dieťaťu, jeho strachu a spánku.

Štyri básne Miroslava Válka sú o zvieratách, z toho dvakrát ide o báseň Ko-
ník, pričom v jej druhej verzii je daná báseň rozšírená o jednu záverečnú strofu 
a významovo dotvorená. V texte autor tvorivo variuje sémantiku slova koník 
(zviera, hračka) a jeho rôzne odvodeniny, napríklad koníček sa tu uvádza vo 
význame malý kôň alebo mláďa koňa, ale aj hobby a okazionalizmus koniní-
ček ako deminutívny výsledok gradovania textu. Ostatné dve básne Trsteniarik 
a Rybárik (obe roč. 72, 2017/18, č. 1, s. 13) predstavujú vtákov, pričom Válek 
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podnetne vychádza z ich pomenovania, vďaka čomu rozohrá významovú hru: 
Trsteniarik: „Pletie košík v tŕstí“; Rybárik: „Ryby ráta, neporáta“.

Po dve básne majú v Slniečku sledovaného obdobia uverejnené Ctibor Štít-
nický, Mária Ďuríčková a Peter Glocko. Štítnického nonsensová báseň Dobro-
družstvá s prakom, mrakom, rakom... (roč. 72, 2017/18, č. 6, s. 22) je kreovaná 
na paronymách: prak, mrak, tak, rak, drak, vrak, mak, zrak. Druhá básnička 
Moreplavec je už slabšia. Z Ďuríčkovej tvorby sa do Slniečka dostala kultová 
Zlatá brána a vydarený vinš pod názvom Dunajský vinš, z tvorby Glocka sa 
uverejnili dve veľmi dobré hádanky. Jednou básňou sa pripomenuli aj Elena 
Čepčeková a Mária Topoľská.

ZÁVER

V nadväznosti na spomínané bilančné hodnotenia, z ktorých vyplýva záver 
o (pod)priemernej úrovni slovenskej poézie pre deti, možno konštatovať, že 
tento nepriaznivý stav, pokiaľ ide o kvalitu, sa výrazne neprejavuje v poézii 
Slniečka. Časopis Slniečko je teda zárukou umeleckej kvality. Najvýraznejšími 
súčasnými básnikmi tvoriacimi pre deti sú František Rojček a Daniel Hevier. 
Čo sa týka spomínanej nízkej kvantity (pôvodnej i prekladovej) poézie pre deti 
a mládež, tak tento trend sa už odzrkadľuje aj v danom časopise. V porovnaní 
s výsledkami Martina Klimoviča (2017), najmä s hodnoteným obdobím 1989 
– 2015, pretrváva útlm v počte uverejnených básní, t. j. na jedno číslo Slniečka 
prislúchajú v priemere dve básničky, pričom sa objavujú aj čísla bez poézie  
(v roku 2018 dvakrát, v roku 2019 až trikrát). Zároveň nastáva aj pokles v poč-
te publikovaných básní, zatiaľ čo v rokoch 2016 – 2018 prislúchalo na ročník  
v priemere 34 básní, v roku 2019 bol ich počet už len 22.5 To odráža kvan-
titatívny, ale aj kvalitatívny úpadok slovenskej poézie pre deti. O poézii pre 
mládež ani nemožno hovoriť. Kritický stav pretrváva aj v prekladovej poézii 
pre deti, dané štvorročné obdobie prinieslo len šesť preložených básní, a to len 
z českej literatúry (texty prebásnili Ľubomír Feldek a Daniel Hevier), pričom 
ide o autorov, ktorých básne už boli preložené aj v predošlých rokoch (Jiří Žá-
ček, Josef Brukner, Josef Kainar, Karel Jaromír Erben a Rudolf Matys). Je to 
priepastný rozdiel v porovnaní s obdobím 1969 – 1989, počas ktorého každá 
piata básnička v Slniečku bola prekladová. Na uvedené majú vplyv aj sloven-
ské vydavateľstvá, ktoré zriedkavo siahajú po svetovej poézii pre deti. Kvalitu  
 

5 Daný trend pokračuje aj v roku 2020, keďže dve čísla z troch obsahujú len po jednej básničke 
od Reného Mráza, ostatné februárové číslo je bez poézie.
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poézie sa snaží Slniečko udržiavať aj výberom básní z tvorby už nežijúcich po-
etov (Milan Rúfus, Miroslav Válek, Ctibor Štítnický, Mária Ďuríčková, Peter 
Glocko, Elena Čepčeková, Mária Topoľská).

Jedna z Klimovičových (2017, 66) nepriamych výziev sa nenaplnila, slabé 
zastúpenie textov výborného poeta Valentína Šefčíka do roku 2015 (dovtedy 
mal uverejnené len tri básne) sa ani po roku 2016, bohužiaľ, nevykompenzo-
valo, keďže v danom období bola uverejnená len jedna jeho báseň. Klimovičo-
va druhá výzva smerujúca k poézii Viliama Klimáčka z kultovej zbierky Noha 
k nohe (1996) sa taktiež nenaplnila, hoci ako prozaik sa Klimáček v Slniečku 
sledovaného obdobia objavil. Aj my v nadväznosti na bilančné hodnotenia slo-
venskej (knižne vydanej) poézie pre deti za roky 2016 – 2019 vyslovíme nie-
koľko výziev k doposiaľ neuverejneným autorom v Slniečku: výbornú zbierku 
pod názvom Mámenia a preliezačky (Nie tak – ale tak) (Európa) vydala v roku 
2017 Jana Bžochová-Wild, v roku 2019 spomedzi priemeru vyčnieval titul Ap-
rílová brada a iné švihnuté básne (Slovart) od Marty Hlušíkovej. Svoj výber 
by mohli z najnovších zbierok ponúknuť aj Jozef Kollár: Keď ťa chytím, tak ťa 
zjem! (Ikar, 2017), Peter Boláček: ZOOlogické báSNÍČKY I. a II. (Asociácia 
Corpus, 2018, 2019), či Vlado Slivka: Tajomstvá našej ZOO (Idealist, 2018). 
Pozornosť je potrebné zamerať aj na pripravované knihy autorov Lenky a Ra-
doslava Šafranovcov, Silvie Kaščákovej a Mirky Ábelovej, ktoré sa javia veľmi  
perspektívne. Nápaditými básňami prispieval do (už neexistujúceho) časopi-
su Zips Gabriel Kuľbak, v najnovšej súťaži vydavateľstva Perfekt o najlepšiu 
pôvodnú (poviedku a) báseň pre deti a mládež zažiarila Zuzana Martišková 
(zborník Kapitán Spomienka, 2019).6

Štúdia vznikla v rámci riešenia grantového projektu VEGA 1/0095/18  
Umelecká hodnota, trivialita, brak a gýč v literárnej, výtvarnej  

a hudobnej tvorbe pre deti a mládež.
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SVET FANTÁZIE A REALITY JAROSLAVA VODRÁŽKU 
V ILUSTRÁCIÁCH PRE DETI

Michal Tokár

TOKÁR, Michal: Jaroslav Vodrážka’s World of Fantasy and Reality in his Illustrations 
for Children. In Philologia, vol. XXX n°1 (2020): 87–101.

Abstrakt: V príspevku načrtávame niektoré aspekty výtvarno-ilustračnej hodnoty výtvar-
ného umelca Jaroslava Vodrážku v detskom časopise Slniečko a vo vybratých rozprávko-
vých knižných vydaniach pre deti a mládež v slovenských vydavateľstvách. Konštatujeme, 
že J. Vodrážka, zakladateľ a tvorca slovenskej knihy pre deti a mládež svoje pôsobenie 
v knižnej kultúre chápal v duchu progresívnych úsilí o komplexnú tvorbu knihy. Dosiahol 
tak výtvarne formálny súlad medzi ilustráciou, grafickou úpravou a typografiou. Preto sa 
ním ilustrovaná a graficky upravená kniha vyznačuje kultivovanosťou výtvarného prejavu. 
Najvydarenejšie ilustračné práce sa javia v časopiseckej i v knižnej produkcii k rozprávko-
vým predlohám s fantastickými témami a zvieracími motívmi. Pritom sa umelec nesnažil 
o konvenčne dôsledný prepis svojich vzťahov vo výtvarno-umeleckom podaní literárnej 
témy. Každopádne svojím celoživotným dielom sa zaslúžil o zvýšenie nárokov na grafickú 
a výtvarnú úpravu slovenskej knihy.
Kľúčové slová: časopisecká ilustrácia, knižná ilustrácia, obrázkový seriál, hodnota ilustrá-
cie, knižné dielo, grafická a výtvarná úprava knihy, rozprávková predloha, ľudová sloves-
nosť, detský čitateľ

Abstract: The article outlines some aspects of the artistic-illustrative value of Jaroslav 
Vodrážka as an artist in the children’s magazine Slniečko and in some selected fairy-tale 
book editions for children and youth by Slovak publishers. We state that J. Vodrážka, the 
founder and creator of the Slovak book for children and youth, understood his participation 
in book culture as a progressive effort to approach the creation of books in a complex 
manner. Thence, he was able to achieve a formal artistic union of illustrations, graphic design 
and typography. That’s the reason why the book he illustrated and graphically designed 
instantiates a sophisticated artistic expression. His most appealing illustrative works appear 
in fairy-tale based magazine and book production with fantasy topics and animal motifs. He 
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didn’t try to keep conventionally consistent transcription of his relationships in an artistic 
presentation of a literary theme. Anyway, he contributed to the increasing demands on the 
graphic and artistic design of the Slovak book by his whole life’s work.
Keywords: magazine illustration, book illustration, picture series, value of illustration, 
book work, graphic and artistic design of the book, fairy tale artwork, folklore, child reader

Z odbornej literatúry i popularizačnej spisby posledných rokov sú pomerne 
dostupné informácie o životnom príbehu Jaroslava Vodrážku, pôvodom české-
ho výtvarníka i spisovateľa, gymnaziálneho pedagóga a predovšetkým zakla-
dateľa a tvorcu slovenskej ilustrovanej knihy pre deti a mládež. V príspevku 
sa zameriame na (relatívne) dopovedanie niektorých aspektov Vodrážkovej vý-
tvarno-ilustračnej hodnoty v detskom časopise Slniečko1 a z veľkého množstva 
ilustrovaných knižných vydaní upriamime pozornosť na interpretačno-hod-
notiaci aspekt jeho knižno-ilustračnej tvorby predovšetkým pre deti a v slo-
venských vydavateľstvách. Výtvarná činnosť J. Vodrážku – umelca s veľkým 
tvorivým potenciálom na poli knižného umenia – sa už po jeho príchode na 
Slovensko začiatkom dvadsiatych rokov minulého storočia vymykala z vte-
dajšej konvencie, tradičnosti. Jeho ilustračná a knižno-grafická i časopisecká 
tvorba v nových štátnych a kultúrno-spoločenských podmienkach po prvej 
svetovej vojne sa snažila zaujať detského čitateľa a pôsobiť naňho spontánne 
hravo a prirodzene.

ILUSTRÁTOR SLNIEČKA

Stáročný sociálny a národnostný zápas, ktorého formy podmieňovali tvár-
nosť slovenského umenia, nadobudol po roku 1918 novú podobu. Slováci sa 
rozhodli pre spolužitie s Čechmi v spoločnom štáte osnovanom na národne  
autonómnom princípe. Na Slovensku však chýbali odborníci (predovšetkým 
národoveckí) v hospodársko-priemyselnej, ako aj v kultúrno-spoločenskej ob-
lasti. Preto boli posielaní z Čiech na výpomoc odborníci vrátane pedagógov. 
Jedným z nich bol aj Jaroslav Vodrážka (1894 – 1984), ktorý ako mladý pro-
fesor kreslenia prišiel na martinské gymnázium v roku 1923. S príchodom do 
Martina, kde sa práve končil „prvý dych poprevratového nadšenia“ (Šulc 1970, 

1 Máme na zreteli našu štúdiu – výstup výskumného projektu: Tokár, Michal, 2017. Ilustračná 
tvorba v časopise Slniečko. In Časopisecký fenomén Slniečko v kontexte slovenskej detskej 
a národnej literárnej kultúry, Ondrej Sliacky a kol., 158–179. Bratislava: Univerzita Komen-
ského.
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311), sa výtvarník J. Vodrážka podujal navrhnúť polep na väzbu práve vydáva-
ných Dobšinského Prostonárodných slovenských povestí. Na podnet tajomníka 
Matice slovenskej Š. Krčméryho začal spolupracovať s touto národnou usta-
novizňou na úprave kníh a od roku 1925 aj na úprave a ilustrovaní zábavné-
ho detského časopisu Včelka, ktorý vychádzal v školských rokoch 1925/26 až 
1926/272. Záujem oň a nároky na jeho grafickú podobu a obsahovú náplň rástli, 
preto po dvoch ročníkoch jeho publikovania sa vydavatelia3 rozhodli vydávať 
časopis vo väčšom formáte, s bohatším zastúpením literárnych žánrov i s bo-
hatšou výtvarnou úpravou. Dostal názov Slniečko (Kopál 1973). J. Vodrážka 
už vo Včelke kládol dôraz na jeho výtvarno-ilustračnú stránku, predovšetkým 
na chápanie ilustrácie ako fenoménu umenia, čo v dovtedajších časopisoch pre 
deti vydávaných na slovenskom teritóriu nebolo samozrejmé. Časopis Slniečko 
mal väčší formát a bohatšiu výtvarnú úpravu. Vychádzal nepretržite – s pauzou 
vojnového ročníka 1944/45 – do konca školského roka 1949/50. Obnovený bol 
až v roku 1969 a patrí k najstarším a najdlhšie vychádzajúcim detským časopi-
som na Slovensku.

Grafickou úpravou Slniečka bol od prvého čísla poverený J. Vodrážka, ktorý 
sa stal do konca deviateho ročníka (1935/36) aj jeho hlavným ilustrátorom. Po 
celú dobu sa snažil o optimálnu vizuálno-výtvarnú úpravu periodika s ohľadom 
na zvláštnosti psychiky detských čitateľov a s cieľom vychovávať umením.  
Slniečko nebolo školským časopisom, preto sa na jeho tvorbu nevzťahovali 
konfesionálne požiadavky, ktoré boli prísne dodržiavané v ostatných dobových 
časopisoch pre deti. Ich pedagogicko-didaktická predpojatosť proti umeniu sa 
v Slniečku prekonávala názorovou toleranciou.

Pre prvé tri ročníky Slniečka realizovali výtvarné návrhy obálok Martin 
Benka, Ľudovít Fulla a Andrej Kováčik. Ich výtvarné motívy sa opakovali vo 
všetkých číslach príslušného ročníka. Od štvrtého ročníka po šieste číslo de-
viateho ročníka obálky navrhoval J. Vodrážka. Na ilustráciách obálok prvých 
troch autorov sa objavovalo slnko ako súčasť motívu, následne na Vodrážko-
vých ilustráciách obálok bol motív slnka súčasťou písmového znaku na titule 
časopisu a potom sa stal štylizovanou značkou4, ktorá sa v matičnom Slniečku 
udomácnila a predstavuje výtvarný symbol názvu časopisu.

Určitá zmena nastala vo výtvarno-vizuálnej stránke obálky Slniečka v ôs-
mom a deviatom ročníku. Ilustračný motív na obálkach J. Vodrážku už ne-
predstavoval konvenčný výsek krajinnej reality, na ktorú doposiaľ až dodatoč-

2 Časopis redakčne viedol Š. Krčméry za výdatnej spolupráce ďalšieho českého učiteľa na Slo-
vensku, spisovateľa a teoretika detskej literatúry (neskoršie aj uznávaného maliara) F. Volfa.

3 Časopis vydávali Československý Červený kríž, Matica slovenská a Živena v Martine.
4 Motívom je antropomorfné slnko, ktoré spočíva na oblakoch.
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ne aplikoval informatívno-textovú zložku časopisu, Vodrážka tentoraz obálku 
koncipoval z dvoch separovaných, funkčne odlišných zložiek: informatívnej 
hlavičky a dekoratívno-ilustračnej položky. V ôsmom ročníku je informatívna 
hlavička tvorená z dvoch zreteľných súčastí: zo symbolickej značky časopisu 
a z lineárne na značku nadväzujúcej textovo-informatívnej zložky. Titulný list 
deviateho ročníka je vizuálne koncipovaný na stredovú os a typografickú hla-
vičku od ilustrácie predeľuje značka časopisu. J. Vodrážka už na obálke neopa-
koval ten istý výtvarný motív v každom čísle ročníka, ako to bolo doposiaľ, ale 
motív modifikoval.

Do Slniečka sú zaraďované reprodukcie výtvarných diel domácich a inoná-
rodných umelcov, ktorých šírkové formáty sú na stranách neraz pretočené (na 
výšku strany), aby reprodukcie boli zväčšené a z tejto pozície recepčne pre prí-
jemcu zreteľnejšie. Vyžadovalo to však časopis pretáčať. Klasický knižný gra-
fik J. Vodrážka na stranách časopisu neopomenul konvenčné dekoratívne prvky 
– zdobenú iniciálu a geometricko-ornamentálne pásy pod sádzanými stĺpcami 
textov (odozva secesie). Iba jeho iniciála už nenachádzala nasledovníkov.

Pri listovaní jednotlivých ročníkov časopisu graficky upravených J. Vodráž-
kom možno postrehnúť, že sa neuspokojoval iba s tým, že časopis ilustruje, 
rovnako si bol vedomý aj toho, že časopis zároveň aj upravuje, na čo plne využí-
val typografiu. Ktorákoľvek dvojstrana ním upravovaného časopisu sa vyzna-
čuje grafickou vyváženosťou. Výtvarná stránka Slniečka smerovala od solídnej, 
detskému príjemcovi určenej čiernobielej ilustrácie k inovatívnejšiemu, atrak-
tívnejšiemu komponovaniu textu a obrázka na časopiseckej strane: od konvenč-
no-klasického princípu prísneho oddeľovania ilustrácie od textu k integrovanej 
kompozícii týchto komunikátov na strane (resp. dvojstrane) časopisu.

Strana Slniečka je vizuálne tvorená tak, že obrázok je umiestnený uprostred 
celostranovej sadzby textu, nad alebo pod textom, prípadne je zalomený do 
horného a protiľahlého spodného rohu sadzby. Veľkosť (plošnosť) ilustrácií je 
determinovaná spôsobom sadzby textu. Keď je sadzba na strane symetricky 
dvojstĺpcová, J. Vodrážka formátoval ilustrácie na šírku týchto stĺpcov. Často 
však išlo o taký spôsob dvojstĺpcovej aplikácie textu, že jeden stĺpec má šírku 
dvoch tretín plochy vymedzenej sadzby a druhý stĺpec zaberá zvyšnú tretinu 
šírky sadzby (spravidla sa zrkadlovo opakujú na dvojstrane). Ilustrácie zalome-
né do textu tretinového stĺpca – obyčajne je stĺpec na vonkajšej strane sadzby 
strán – pôsobia miniatúrne. S celostranovými ilustráciami sa možno stretnúť 
spravidla na obálke Slniečka, vo vnútri časopisu sa vyskytujú len sporadic-
ky, ide napríklad o ilustrácie k významným sviatkom, k výročiu významnej 
historickej alebo kultúrno-spoločenskej, či politickej udalosti. Uvedené typy 
kompozície vizuálu strany a dvojstrany uplatňovali ďalší grafickí upravovate-
lia matičného Slniečka.
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OBRÁZKOVÉ SERIÁLY

Významným počinom Jaroslava Vodrážku v Slniečku bolo zverejnenie 
vlastného obrázkového seriálu o príhodách Zajka od druhého čísla tretieho roč-
níka časopisu (1929/30). V každom čísle časopisu sú jednostranové kreslené se-
dem- až osemobrázkové príbehy, ktoré sú pomenované verzálkovým písmom: 
od Ako sa vodilo Zajkovi vo svete (s. 5) až po Zajko doma (s. 155). Seriál je bez 
sprievodného textu. Prvý príbeh je uvedený výzvou šéfredaktora časopisu Jo-
zefa Cígera Hronského k čitateľom: Napíšte rozprávku o tomto zajačkovi a po-
šlite nám ju. Najlepšiu rozprávku uverejníme a odmeníme (s. 31). Táto výzva 
podnietila deti k vlastnej tvorbe a skutočne mnohé posielali do redakcie svoje 
rozprávkové výtvory i nápady, ako by sa mal príbeh rozvíjať; nechýbali aj po-
žiadavky, aby o Zajkovi vyšla knižka. Želaná knižka o Zajkovi vyšla už v sep-
tembri roku 1930, mala názov Smelý Zajko (Turčiansky Svätý Martin: Matica 
slovenská a O. Trávníček) a jej obrázky boli doplnené textom J. C. Hronského.

V číslach nasledujúceho ročníka Slniečka (1930/31) – aj na všeobecnú žia-
dosť detí – seriál o Zajkovi pokračoval desiatimi šesťobrázkovými príbehmi, po-
čnúc príbehom Ako si Zajko staväl dom (s. 11) a končiac príbehom Ako sa malý 
Mufti-tufti vrátil (s. 150). V druhom čísle časopisu je príbeh tentoraz uvedený 
výzvou edukačného charakteru: Pozor, deti, pozor! Aby ste dobre uhádli, po kto-
rej rieke cestoval Zajko, ktoré mestá videl a do ktorého mora sa dostal! (s. 21). 
Čitatelia mali podľa obrázkov poznávať významné zemepisné lokality a miesta 
Slovenska, napríklad podľa historických architektonických symbolov – hradov.

Vrelé prijatie knižky o Zajkovi a seriálu o jeho ďalších zážitkoch, tentoraz 
v exotickom svete, pokračujúceho v Slniečku viedlo ku koncipovaniu ďalšej 
knižky ako k jej modifikovanému pokračovaniu a vyšlo pod titulom Smelý Zaj-
ko v Afrike (Turčiansky Svätý Martin: Matica slovenská 1931). Tentokrát J. C. 
Hronský podnety Vodrážkových naračných kresieb pretavil do svojbytnej ume-
leckej literárnej výpovede, ba ju aj rozšíril o ďalšie epické situácie, na ktoré 
podľa M. Ondráša (2017, 70), pôvodné Vodrážkove kresby nejestvovali.

Po úspechu týchto seriálov sa v nasledujúcom piatom ročníku Slniečka 
(1931/32) objavil ďalší obrázkový seriál, ale už o príhodách dvoch múdrych 
prasiatok, s názvom Budkáčik a Dubkáčik. J. C. Hronský napísal pod obráz-
ky alternatívne textové segmenty vo forme dialógu alebo stručného komentá-
ra rozprávača, teda na báze naračných obrázkov vytvoril jazykom slovesného 
umenia súvislý autonómny literárny text – zvieraciu rozprávku.

V jednotlivých číslach časopisu sú obrázky s textom najčastejšie umiestne-
né symetricky po dvoch v dolnej ploche sadzby (iného literárneho textu). V jed-
nom časopise možno narátať okolo osem reprodukovaných príhod. Konštatuje-
me, že tento seriál nie je komiks, pretože sprievodné texty k obrázkom na seba 
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chronologicky nadväzujú a, ako sme uviedli, tvoria autonómny literárny žáner. 
V komikse nesprevádza obrázky explicitne súbežný autonómny literárny text. 

Aj táto animovaná rozprávka v Slniečku si získala sympatie detí a vzápätí 
sa objavila aj v knižnom vydaní pod názvom Budkáčik a Dubkáčik (Turčiansky 
Svätý Martin: Matica slovenská 1932). Ani jedno z knižných vydaní obrázko-
vých seriálov dvojice autorov J. Vodrážka a J. C. Hronský neupadlo do zabud-
nutia a vychádzajú podnes.

Všeobecne aj literárni teoretici i pedagógovia konštatujú, že tieto knižky 
boli na svoju dobu moderné, pre detského príjemcu neobvyklé, vryli sa do pa-
mäti generácií čitateľov. V tom spočíva tajomstvo ich vtedajšieho úspechu. Sú 
to typické autorské rozprávky, a keď si uvedomíme, že vyšli v dobe, keď slo-
venské deti poznali iba rozprávky ľudové (v literárnej úprave), teraz vyznievajú 
moderne, prekvapivo a pútavo, tým skôr, že J. C. Hronský aj ako detský spiso-
vateľ nemal núdzu o vtipné nápady.

Ostatne, tieto knižky sú žánrovou obmenou rozprávky, ktorá by sa azda 
mohla nazvať rozprávkou so seriálovým hrdinom. Všetky totiž vznikali ako 
seriály v časopise na pokračovanie, čo poznamenalo aj ich knižnú podobu. Sú 
to príhody značne samostatné, reťazovito zoskupené, bez vzájomnej kauzálnej 
závislosti, tak ako sa hrdinovia na svojej málo rozvážnej ceste svetom dostáva-
jú z jedného problému do druhého. Ohlas, ktorý medzi deťmi tieto animované 
zvieracie rozprávky s dominantným antropomorfizačným modelom vyvolali, 
spočíva podľa analýzy J. Kopála a Z. Klátika (citované podľa Sliackeho 2009, 
149) v tom, že J. C. Hronský „nepoľudšťuje dôsledne svojho zvieracieho hrdi-
nu, ale ponecháva mu niektoré príznačné zvieracie atribúty“.

Keďže predmetom nášho uvažovania je recipientsky úspech špeciálne tex-
tovo-obrázkových kníh, je dôležité povedať, že nadchýnanie sa nimi niekoľ-
kých generácií slovenskej mládeže je rovnako zásluhou paritného výtvarného 
stvárnenia charakteristiky zvieracích aktérov a ich príbehov „bravúrnou kres-
bou Jaroslava Vodrážku, v početných rozihraných scénkach zasadených do cel-
kom prirodzeného a reálneho ľudského prostredia, v ktorom človek sa im stáva 
nielen prirodzeným priateľom, ale často i partnerom“ (Mruškovič 1983, 73).

V ďalšej rozprávke J. C. Hronského Tri múdre kozliatka, zverejnenej na titul-
nej a rubnej strane v jednotlivých číslach desiateho ročníka Slniečka (1936/37), 
nejde o obrázkovú naráciu. Je to autonómna rozprávka a sú k nej vytvorené 
ilustrácie J. Vodrážku s motívmi vybratých textových pasáží či príhod. Pripo-
míname, že ilustrátor v knižke zužitkoval znakovosť prvkov tradičnej ľudovej 
kultúry už nie na dokreslenie prostredia a pozadia zvieratiek, ako napríklad  
v Budkáčikovi a Dubkáčikovi, ale tu ich použil v značne schematickej, názna-
kovej podobe aj pri zobrazení ich odevu. Vcelku ilustračné kresby už nemajú 
predchádzajúcu dynamiku línií, sú viac obrysové a pokojné.
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Stručne zosumarizované, zatiaľ čo J. C. Hronský dokonale využil osved-
čenú metódu fabulárnej obraznosti dejovým, časovým a príčinným reťaze-
ním dlhého radu nadväzných motívov s ústrednými zvieracími postavičkami,  
J. Vodrážka ich svojou virtuóznou kresbou s dynamickou, ale mäkko modulo-
vanou linkou podstatne priblížil detskej psychike a citu.

Od desiateho ročníka Slniečka (1936/37) graficko-výtvarnú úpravu po  
J. Vodrážkovi prevzal Karol Ondreička. O dva roky neskôr, po rozpade Česko-
slovenskej republiky (1939) a vzniku samostatného Slovenského štátu, musel 
J. Vodrážka ako Čech na základe vládneho nariadenia opustiť Slovensko. Vrátil 
sa s rodinou do Prahy, kde sa uplatnil ako profesor kreslenia na Štátnej grafic-
kej škole. Do slovenského detského periodika už výtvarne ani literárne nepri-
spieval. Azda iba raz sa v Slniečku vyskytla jeho výtvarná značka5 časopisu na 
titulnom liste vojnového šestnásteho ročníka (1942/43), zrejme zásluhou vte-
dajšieho grafického upravovateľa a ilustrátora časopisu Emila Makovického.

ILUSTRÁCIE VYBRATÝCH ROZPRÁVKOVÝCH  
KNIŽNÝCH VYDANÍ V MEDZIVOJNOVOM OBDOBÍ

Prvou knižkou, ktorú Jaroslav Vodrážka pre slovenské deti ilustroval, bola 
knižka Zlaté perličky pre dobré detičky od R. Urama Podtatranského, ktorú 
v roku 1925 vydal Tranoscius v Liptovskom Svätom Mikuláši. Už v týchto, 
možno povedať, raných perokresbách ilustrátor uplatnil svoj „vlastný štýl, jem-
nú obrazovú metaforickosť viazanú na veršovanú predlohu“ (Závadová 1984, 
96). Ďalšie detské knižky ilustrované J. Vodrážkom vyšli začiatkom tridsiatych 
rokov. Boli to vlastne obrázkové príbehy, ktoré vznikli ako modifikácie ča-
sopiseckého publikovania v Slniečku, tieto boli predmetom našich poznámok 
v predchádzajúcej časti príspevku.

Pre (relatívnu) kompletnosť treba uviesť, že ešte v roku 1927 vyšla v žilin-
skom Učiteľskom kníhkupectve a nakladateľstve O. Trávníčka s Vodrážkovým 
výtvarným príspevkom knižka K. Erbena Snehulienka a iné slovanské rozpráv-
ky. V roku 1930 vydala Matica slovenská a nakladateľstvo O. Trávnička Jež-
kovcov M. Hranka a Čarodejnú kapsu R. Klačka.

V prvej polovici tridsiatych rokov významnejšou ilustrovanou knihou boli 
Brondove rozprávky, kniha vyšla v bratislavskom vydavateľstve U nás (1932). 

5 Motívom znaku je mladík v ľudovom kroji s hlavou smejúceho sa slnka (na kruhu slnka sedí 
vták). Mládenec stojí na mraku a lakťom sa opiera o iniciálu „S“. Už inou záležitosťou je, keď 
sporadicky v pomatičných obnovených ročníkoch Slniečka na konci šesťdesiatych rokov boli 
z príležitosti jubilejnej pripomienky J. Vodrážku zverejnené aj ukážky jeho ilustračných prác.
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Literárnu podobu dal rozprávkam podľa rozprávania ľudového rozprávača Jo-
zefa Rusnáka-Brondu z Heľpy J. C. Hronský. O. Sliacky (2013, 30) konštato-
val, že to bola „najsugestívnejšia autorská interpretácia slovenských ľudových 
rozprávok v minulom storočí“. Knihu ilustračne obohatil J. Vodrážka titulným 
listom, dvojstranovou ilustráciou a takmer štyrmi desiatkami textových čier-
nobielych perokresieb. Kresby majú premyslený kompozičný plán, pevnú, ale 
živú perom ťahanú líniu, ktorá postihuje tvar v základných obrysoch s rázovi-
tými deformáciami. Vodrážkovo chápanie poslania ilustrácií, ako sa sám vy-
jadril, je „obrazem vyjádřit totéž, co říka text, nebo textem doplňovat ilustra-
ce, byli-li prvé. Jen tak může docházet k harmonickému celku, při němž jedna 
složka doplňuje druhou a vzniká dílo stylově vyrovnané...“ (Anketa o ilustrácii 
1970). Výtvarná paralela verne vizualizujúca Vodrážkom zvolené rozprávkové 
motívy sa v jeho realizácii vyznačuje epickou výrečnosťou a dramatickosťou. 
Epickosť ilustrácie je analogická povahe rozprávkového textu a dramatickosť 
zodpovedá autorovmu dramatickému cíteniu. Avšak dramatický akcent obráz-
kov umocňuje už voľba úzkeho dejového výseku v kritickom okamihu, ktorý je 
oproti textovej „opisnosti“ zdôraznený vizualizovanými znakmi (charakteristi-
kou). J. Vodrážka dbal – s ohľadom na detských adresátov – o to, aby výtvarná 
opisnosť prostredia nenarušovala skúsenostno-reálnu jednoznačnosť a v istom 
zmysle aj výrazovosť obrazovej akcie. Pozornosť sústreďoval i na humornosť 
deja. Darilo sa mu to v ilustráciách, kde si zvolil epizódy založené na rozpráv-
kovej fantastike, predovšetkým v scénach s interakciou medzi domácimi zvie-
ratkami a ľuďmi, vybudovaných na antropomorfizácii.

V tom istom roku, ako vyšli Brondove rozprávky, bolo v bratislavskej Aca-
demii vydaných jedenásť päť- až jedenásťstranových zväzočkov národných 
rozprávok6 s dvoma až piatimi farebnými i čiernobielymi (koncovky) ilus-
tráciami v jednom zväzku. Súčasne s týmito zväzkami v edícii vydavateľstva 
Knihy Academie pre mládež vyšli v knižnom zväzku Najkrajšie slovenské roz-
právky, ktoré podľa starších vydaní usporiadal a upravil P. Prídavok. V knihe, 
okrem zaradených rozprávok z predošlých zväzkov, sa z týchto zväzkov opa-
kuje aj dvadsaťšesť Vodrážkových farebných ilustrácií (vrátane väzby a pred-
sádky). Zobrazenia však nedosahujú epickú šírku a výpoveď kompozícií nap-
ríklad Brondových rozprávok. Ich epickosť je do určitej miery eliminovaná na 
úkor bohatej farebnosti, J. Vodrážka sa v nich prezentoval ako majster koloris-
tického ilustračného umenia. Uprednostnil zobrazenie hlavných rozprávkových 
hrdinov viac v statickej polohe a upriamil sa na ich psychický výraz. Prírodné  
 

6 Tituly: Bača a šarkan, Múdry chlapec, Čert slúži, Kráľ času, Mataj, Mechúrik – Koščúrik 
s kamarátmi, Medveď a komár, Mlynček, O hlúpej žene, O troch grošoch a Soľ nad zlato.
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prostredie zobrazených scén s motívmi lesa (pralesa) – polámané či doráňané 
pahýle stromov (zo skicára) – však evokuje dramatickosť.

V roku 1937 bolo pre J. Vodrážku „rodinnou záležitosťou“ vydanie knižky 
E. Vodrážkovej Veselo do sveta v Matici slovenskej. Strany knihy s dvojfareb-
nou tlačou J. Vodrážka starostlivo upravil a finalizoval farebnými ilustráciami. 
Súčasne v tom istom vydavateľstve vyšla Vodrážkovi aj jeho vlastná prozaická 
knižka Piráti. Veselé príhody siedmich dobrodruhov. K jej napísaniu ho privied-
la spolupráca s J. C. Hronským, ktorého svojimi kreslenými seriálmi v Slniečku 
inšpiroval k napísaniu ich literárnych variantov. Ovplyvnený Hronského koncep-
ciou detskej literatúry, ktorá pred realistickým obrazom súdobého detstva prog-
ramovo uprednostňovala optimisticko-zábavnú víziu života, sa rozhodol pre lite-
rárnu tvorbu. Text Pirátov koncipoval ako situačnú paródiu na komerčnú pirátsku 
produkciu a uplatnil v ňom humor a zmysel pre chlapčenské zábavky s poučným 
podtextom. Snažil sa zohľadniť detský zmysel pre výmysel a dobrodružnosť. 
Knižku sám ilustroval a na perokresbu použil dvojfarebnú irisovú tlač. Pravda, 
v tom samom roku J. Vodrážka upravil a ilustroval aj ďalšie knižné tituly.7

Po tomto debute pokračoval J. Vodrážka v písaní a už po dvoch rokoch vy-
dal tentoraz romantickú grotesku O strašiakovi v matičnej edícii Dobré slovo 
(1939). Autor vodí detského čitateľa s preexponovaným strašiakom po prírode, 
píše o martinskom jarmoku, opisuje regionálne detaily. Jeho ilustrácie sa vyzna-
čujú aj v tejto knihe realisticky štylizovanými formami a skratkami, príznačnou 
bravúrou a dynamickou kresliarskou technikou, ale aj zmyslom pre uplatnenie 
typických znakov a prvkov ľudovej kultúry a umenia. Ilustrácie nedosahujú 
kvalitu obrázkov prispôsobených detskému citu ako v naračných obrázkovo-
-textových knižkách zo začiatku decénia. J. Vodrážka tento rozprávkový príbeh 
z Turca, tak ako svoju prvú knihu, vytvoril na princípe situačnej komiky, avšak 
obohatil ho o etický plán, ktorým sa dieťaťu snažil sprostredkovať elementárne 
mravné hodnoty. V každom prípade J. Vodrážka dosiahol touto rozprávkovou 
knihou akceptovateľnejší výsledok ako v knižke Piráti.

Pre dodržanie chronológie Vodrážkom ilustrovaných vydaní kníh pre deti 
a mládež sa treba vrátiť o dva roky späť, do času, keď sa aj J. Vodrážka po-
pri iných knižno-ilustračných kolekciách vrátil k ilustrovaniu slovenských ná-
rodných rozprávok. Predmetom jeho výtvarného dotvorenia bola rozprávková 
knižka pre mládež Zlatovlasá sestra. Národné rozprávky, ktorá vyšla v matič-
nej edícii Zobrané spisy J. C. Hronského (1937). J. Vodrážka v nej navrhol 
ilustráciu na väzbe, frontispice, titulný list, dve celostranové a štyridsať troj-
štvrťových a polstranových ilustrácií. Sú dvoj- až trojfarebné, avšak v tejto ko-

7 Spomenúť treba knihu J. C. Hronského Sokoliar Tomáš (Matica slovenská 1937).
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lekcii pri dominantnom postavení kresby plní farba skôr dekoratívnu funkciu. 
Motivicky sú zobrazenia, ako je to u daného autora zvyčajné, determinované 
textom literárnej predlohy, ktorú voľne rozvíjajú, a teda aj viazané na ňu. Ak-
čné príbehy neorámovaných formátov kompozícií exponuje J. Vodrážka z nad-
hľadu, evokujúc tak priestorovosť scén – a zároveň čitateľnú jednoznačnosť 
– v exteriérovom alebo interiérovom prostredí. Obrázky si zachovávajú všetky 
charakteristické znaky doterajších autorových ilustračných prác.

Z kníh pre deti z konca tretieho desaťročia hodno spomenúť J. Vodrážkom 
upravený a ilustrovaný titul knižky básničiek M. Rázusovej-Martákovej Od 
jari do zimy, ktorú vydala Matica slovenská roku 1939. Námetom veršovaniek 
je živá príroda. Knižný artefakt vizuálne pôsobí na príjemcu harmonickou ce-
listvosťou i výtvarnou hodnotou ilustrácií.

Rok po odchode J. Vodrážku zo Slovenska ešte vyšla v Matici slovenskej 
knižka J. C. Hronského Tri múdre kozliatka (1940), ktorú Vodrážka ešte upra-
vil a ilustroval. Už pri informácii o zverejnení tejto animovanej rozprávky 
v polovici tridsiatych rokov v Slniečku sme vyššie v našom texte uviedli, že 
rozprávku J. C. Hronský vytvoril na podobnom základe ako obrázkové príbe-
hy o Zajkovi a dvoch prasiatkach, a v súvislosti s ilustráciami sme sa zmienili  
o ich ovplyvnení ľudovým umením.

Na záver niektorých postrehov k vybratým knižným titulom pre deti ilus-
trovaným a upravovaným J. Vodrážkom v medzivojnovom období konšta-
tujeme, že výtvarné sprievody knižných textov predstavuje epická ilustrácia, 
teda tendencia, ktorá v tých rokoch prevládala aj v generácii knižných tvorcov. 
Znamená to, že ilustrácie J. Vodrážku vyjavujú predovšetkým dejové roviny 
literárneho textu, ktoré mohla vyjadriť jeho jasná a čistá kresba a jednoduchá 
skladba prvkov v kompozičnom pláne. Ilustrácie tak nielen (názorne) vizuali-
zujú literárny text, ale ako výtvarný druh či jazyk umenia svojím stvárnením 
text dopovedávajú, a tak obohacujú významové prvky v textovej štruktúre, ale 
aj umocňujú umelecko-estetické aspekty knižného diela.

Zopakujeme, že Vodrážkove knižné obrázky pre mladších čitateľov, ktoré 
vznikli v tridsiatych rokoch, sú charakteristické výrečnosťou a úsmevným výra-
zom, analogicky ako rozprávkové príbehy. V nich sa výtvarný umelec dokázal 
priblížiť k detskej hravej duši plnej fantázie a svojím prístupom ju aj rozvíjať.

ILUSTRÁCIE VYBRATÝCH ROZPRÁVKOVÝCH KNIŽNÝCH 
VYDANÍ VO VOJNOVOM A POVOJNOVOM OBDOBÍ

Jaroslav Vodrážka po presídlení do Prahy za vojnovej Slovenskej republi-
ky vydal niekoľko ilustrovaných knižiek pre deti, z ktorých niektoré vyšli po 
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vojne v preklade aj na Slovensku. Styky so Slovenskom, kde výtvarný umelec 
prežil svoje plodné roky spojené s detskou knihou a detským časopisom, však 
nikdy neprerušil. Jeho spolupráca so slovenskými kolegami pokračovala aj na-
ďalej, hoci už nebola taká intenzívna ako predtým.

Po druhej svetovej vojne v obnovenej Československej republike sa J. 
Vodrážka vrátil k ilustrovaniu pre Maticu slovenskú (edícia Slniečko) i k spo-
lupráci so slovenskými vydavateľstvami, a to aj po roku 1948 v zmenených 
spoločensko-politických pomeroch.

Hneď po oslobodení v roku 1946 J. Vodrážka pre bratislavské nakladateľ-
stvo Pravda obohatil osobitnou grafickou úpravou a ilustráciami knižku R. Ji-
lemnickej Rozprávky statočných detí. Ilustrácie realizoval perokresbou so še-
dou podtlačou a sú zalamované uprostred strany v texte vykrývanou autotypiou 
(Závadová 1984).

O rok neskôr J. Vodrážka výtvarne finalizoval vlastnú Knižku najmenších  
(J. Horáček v Bratislave 1947). Knižné strany so skromnými štvorveršiami 
vyplnil nahnedo realizovanými perovkami bohato zdobených iniciál. Súčasne 
u toho istého vydavateľa J. Vodrážka vydal pre deti svoju ďalšiu knižku Roz-
právky o zvieratkách a pre Maticu slovenskú ilustroval z ruštiny preložený text 
knižky V. Biankiho Mravčekove dobrodružstvá (obe 1947).

Na prelome storočia vyšiel ďalší preklad z ruštiny, tentokrát išlo o jedenásť 
uralských povestí Kamenný kvietok od P. P. Bažova s ilustráciami J. Vodrážku 
v nakladateľstve bratislavskej Pravdy (1949). Texty sú vhodne vizualizované 
a zároveň sa dopĺňajú či obohacujú. Perokresbové zobrazenia s jasnou a mode-
lujúcou linkou sú lavírované dvojfarebnou irisovou tlačou s vykrývaním.

K významným Vodrážkovým knižno-grafickým prácam z polovice 20. sto-
ročia možno zaradiť Staré povesti české od A. Jiráska vydané Štátnym nakla-
dateľstvom v Bratislave (1951). V knihe sú opísané udalosti z českej histórie 
čerpajúce z ľudovej slovesnosti a niektorých historických faktov. Celostranové 
voľne komponované scény historickej proveniencie sú vymedzené formátom 
sadzby strany, sú kompozične neprehustené, ale obsažné a priehľadné vďaka 
zobrazeniu motívov z nadhľadu. Preto sú dobre čitateľné. K. Závadová (1984, 
100) uvádza, že „Vodrážka pristupoval k tomuto titulu s obzvláštnou zodpo-
vednosťou a prípravou... Perokresby koloruje irisová tlač, vhodná práve pri 
historizujúcom texte ako určitá forma patiny“.

V polovici päťdesiatych rokov J. Vodrážka opäť venoval svoju pozornosť 
textom pre najmenšie deti. Príležitosť sa naskytla v Slovenskom nakladateľstve 
detskej knihy, ktoré vydávalo poviedky M. Rázusovej-Martákovej o dobro-
družstvách malého hrdinu na dedine v titule Chlapčekovo leto (1956). Ilustrá-
cie krehkých tónov lyrického ladenia sú podmienené charakterom slovesného 
diela, zatiaľ čo kolekcia Vodrážkových obrázkov v autorkinej knihe básničiek 
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Lietajúci kvet (Mladé letá 1959) má živý a svietivý kolorit, ktorý maliar rozvie-
dol vo väčšej intenzite (Kordošová 1975). Ilustrátor dokonalou pevnou linkou 
postihol tvary v podstatných obrysoch a živo-svietivo maliarsky využil ním 
osvedčenú akvarelovú techniku. Hrdinovia veršovaných jednotiek – kvety, vtá-
ky, motýle – sa zabávajú a majú starosti i radosti ako deti.

Aj v týchto rokoch J. Vodrážka rád nachádzal podnety na ilustrovanie zá-
bavných, humorných a dobrodružných námetov, v ktorých sa prejavil ako ta-
lentovaný rozprávač. Dokladuje to knižka veršov Ľ. Podjavorinskej Išla sova 
na tanec (zostavila L. Kyseľová, Mladé letá 1957) alebo súbežne vo vyda-
vateľstve vydané veršované príhody domácich zvieratiek od E. Vodrážkovej 
Ondríkovi priatelia.

J. Vodrážka tak v ilustračných súboroch uvedených knižiek, ako aj vo všet-
kých svojich ilustračných kolekciách zachováva motivickú viazanosť k li-
terárnej predlohe, ba svoje ilustrácie voľne rozvíja v kompozičnej výstavbe  
obrazu.

Koncom päťdesiatych rokov vydali Mladé letá v edícii Z rozprávky do 
rozprávky (1959) výber z rozprávok P. Dobšinského Slncový kôň, ku ktorým  
J. Vodrážka vytvoril ilustrácie. V päťdesiatjeden zobrazeniach v realisticky šty-
lizovaných formách sa ako výrazný inšpiračný prvok, vzhľadom na literárny 
žáner, premieta ľudová kultúra. Je však problematické túto ilustračnú kolekciu 
porovnávať s krehkosťou a bravúrnosťou, akú dosahovali obrázkové knižky 
o zajkovi, šantivých prasiatkach či múdrych kozliatkach z tridsiatych rokov, 
teda v knižkách, kde zobrazenia a text (jazyk vizuálneho umenia a jazyk slo-
vesného umenia) komunikačne participovali na rozprávke.

Knižka Slncový kôň pôsobí reprezentatívne, realistické perokresby sú pes-
tro kolorované, kompozície „ako príbehy“ pozostávajú zo zobrazení viacerých 
kulminačných udalostí deja. Sú usporiadané okolo centrálneho motívu umiest-
neného na stredovej čiernej ploche geometricko-ornamentálneho tvaru. Táto 
plocha slúži aj ako spojivo rozličných výtvarných scén po výške knižnej strany.

V súvislosti so spomínanými inšpiračnými prvkami ľudovej kultúry sa žiada 
ešte poznamenať, že výtvarné chápanie aspektu ľudovej slovesnosti odzrkadľu-
júce sa vo Vodrážkových ilustráciách je napriek jeho kresliarskej dokonalosti 
kvalitatívne iné, ako sú teoretické názory i chápanie odrazu ľudového umenia  
v ilustračnej aplikácii Ľ. Fullu a M. Benku vo výtvarných sprievodoch ľudo-
vých rozprávok a povestí P. Dobšinského v päťdesiatych rokoch, teda v tom 
istom čase, ako vyšiel Slncový kôň s Vodrážkovými ilustráciami. Podľa  
Š. Mruškoviča (1983, 74) je Vodrážkov prístup k aplikácii ľudovej kultúry 
v ilustračnej tvorbe „skôr intuitívny a citový, u Fullu a Benku programový, 
bytostný, zdôvodnený aj filozoficky“. Tento postreh považujeme za výstižný, 
pretože citovaný autor bol aj popredným etnológom.
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Začiatkom sedemdesiatych rokov sa J. Vodrážka do literatúry vrátil vlast-
nou rozprávkou pre mladších čitateľov Macko Mrmláč valachom (Mladé letá 
1971) a „s ilustráciami ako dvojnásobnou spomienkou na prvé stretnutie so 
Slovenskom v roku 1920“ (Závadová 1984, 102). Výjavy veselých dobrodruž-
stiev vyobliekaného nezbedného medveďa, ktorý sa učí, aké je to byť valachom  
– pomocníkom starého baču Ďuricu z Čičmian –, sprevádzal J. Vodrážka zá-
roveň ako ilustrátor voľnými celostranovými, polstranovými i cez dve strany 
prechádzajúcimi obrázkovými kompozíciami, ktoré v návrhoch realizoval ob-
vyklou výtvarnou technikou akvarelovej perokresby. Avšak spojenie realistic-
kého štýlu s postupmi folklórnej zvieracej rozprávky nekorešpondovalo po-
dľa O. Sliackeho (2009, 424) „s dobovým literárnym trendom a jeho úrovňou  
a bolo už iba nostalgickým pripomenutím autora, ktorý v medzivojnovom ob-
dobí patril k dominantným osobnostiam detskej knižnej kultúry“.

Považujeme za vhodné ukončiť poznámky tejto časti príspevku parafrázo-
vaním dobového hodnotenia povojnového výtvarného prínosu J. Vodrážku pre 
slovenskú detskú knihu z pera významného typografa a grafika D. Šulca z roku 
1970. Šulc konštatoval, že do tridsať Vodrážkových povojnových kníh8 sa vy-
značuje rovnakou kompozičnou istotou, akú mali jeho knihy v predvojnových 
rokoch, ba v tom čase je Vodrážkova farebná ofsetová ilustrácia vyváženejšia 
a zladenejšia s literárnym textom vďaka citlivo lomeným odtieňom farieb. Ilus-
trácie majú vyváženú úroveň aj vďaka prispeniu vtedajších producentov a sú 
stále prínosom pre čitateľa i podnetom pre knižných grafikov, a to práve pre 
zachovanie dôslednej jednoty literárneho a výtvarného v knihe, jednoty knihy.

Poznamenávame, že roky analyzované v tejto časti príspevku boli obdobím 
socializmu, keď štát oceňoval dôležité rezorty a tvorivú činnosť vrátane kul-
túrno-umeleckej činnosti. Toto oceňovanie bolo iste i politicky motivované, 
v každom prípade J. Vodrážka zaslúžene získal v päťdesiatych až sedemdesia-
tych rokoch niekoľko ocenení Povereníctva školstva a kultúry a bol mu udele-
ný Zlatý čestný odznak knižnej kultúry za zásluhy o rozvoj slovenskej detskej 
knihy.9

8 Poznamenávame, že hodnotenie pochádza z obdobia, keď J. Vodrážka po zverejnení Šulcovho 
príspevku žil a tvoril ešte ďalších štrnásť rokov (do r. 1984).

9 Vodrážkove ocenenia Povereníctva školstva a kultúry v súťaži o najkrajšie knihy: Turčín Po-
ničan (1954), Slovenské rozprávky, hádanky a rečňovanky, Div a zázrak a Chlapčekovo leto 
(1955), srbské junácke spevy V. S. Karadžića Kráľovič Marko a orol (1958), ďalej Cena Fraňa 
Kráľa 1967 za ilustračnú tvorbu pre deti a mládež (1968), udelený Zlatý čestný odznak knižnej 
kultúry za zásluhy o rozvoj slovenskej detskej knihy (1974) a Zlaté slniečko (1978). Zoznam 
podľa V. Anoškinovej (Pozri: Jaroslav Vodrážka. In: Digitálna Bibiana – medzinárodný dom 
umenia pre deti [03.04.2020] Na: http://lib.bibiana.sk/author.php?id=00000004177)
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Pri príležitosti nedožitých deväťdesiatin J. Vodrážku v roku 1984 vyšla an-
tológia jeho diel (ako knižného ilustrátora) s názvom Jaroslav Vodrážka deťom 
(Mladé letá), ktorú zostavili I. Kupec a R. Moric.

Knižné ilustrácie Jaroslava Vodrážku pre deti vychádzajú námetovo prevaž-
ne zo slovenského prostredia. Oproti iným knižno-ilustračným tvorcom využí-
vajúcim tematiku ľudovej slovesnosti majú Vodrážkove ilustrácie civilistickejší 
ráz.10 Najlepšie sa mu darili ilustrácie k rozprávkovým predlohám, fantastic-
kým témam a zvieracím motívom. Svoje pôsobenie v knižnej kultúre chápal 
v duchu progresívnych úsilí o komplexnú tvorbu knihy. Teda pri ilustrovaní ve-
noval pozornosť i ďalším komponentom knihy: obálke, väzbe, grafickej úpra- 
ve. Preto sa ním ilustrovaná a graficky upravená kniha vyznačuje kultivovanos-
ťou výtvarného prejavu.

J. Vodrážka sa zaraďuje k tým knižným tvorcom, ktorých ilustračné prejavy 
sa „stretávali na báze žánrového sprievodu výtvarného parafrázovania literár-
neho obsahu, teda v polohe zameranej na prvoradosť funkčného poslania ilus-
trácie v úzkom kontexte s literárnou predlohou“ (Veselý 1987, 67). Dodávame, 
že popri konštatovanom funkčnom poslaní ilustrácie je už pre najmladšiu ve-
kovú skupinu detských čitateľov rovnako dôležité hľadisko výtvarno-estetické. 
Je hlavným nositeľom neverbálnych poznávacích, ale aj ďalších zložiek. „Je 
zrejmé, že na strane výtvarne i literárne estetických vzťahov jestvujú mnohé 
premostenia, vzájomné ústupky i konflikty, a to... aj v podobách, ktoré nenašli 
presný prepis svojich vzťahov v... umeleckom podaní. Výtvarno-estetický as-
pekt potom preberá“ spolupôsobenie „s typografiou, formátovaním knihy, vý-
berom a úpravou materiálu a inými aspektmi...“ (Dúbravský 1976, 12). Možno 
konštatovať, že J. Vodrážka ako knižný dizajnér dosiahol výtvarne formálny 
súlad medzi ilustráciou, grafickou úpravou a typografiou. Rovnováhu literárnej 
predlohy a výtvarného sprievodu preniesol aj do komplexného vyriešenia kniž-
ného diela (Kordošová 1975), ktoré upravoval. V každom prípade sa zásluhou 
J. Vodrážku zvýšili nároky na grafickú a výtvarnú úpravu knižného artefaktu.
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Abstrakt: V prehľadovej štúdii autor predkladá vývinové etapy a najdôležitejšie procesy  
v dejinách spisovnej slovenčiny za ostatných sto rokov. Jazykové fakty opiera o spolo-
čensko-politický a kultúrny vývin slovenského národného spoločenstva v danom období. 
Všíma si normy spisovnej slovenčiny v skúmanom období, rozoberá platné kodifikačné 
príručky a približuje kodifikátorov spisovnej slovenčiny v jej storočnej histórii. Vyzdvihuje 
Pravidlá slovenského pravopisu z rokov 1940, 1953 a 1991 ako stabilizujúce kodifikačné 
diela, potvrdzujúce vývin spisovnej slovenčiny v duchu jej vnútorných zákonitostí aj ako 
pevnú súčasť vedeckého obrazu súčasnej spisovnej slovenčiny a jej zodpovedajúcej kodi-
fikácie. Za najdôležitejší výsledok storočného vývinového obdobia pokladá to, že sloven-
čina, ako aj jej vedecký výskum potvrdili identitu a samostatnosť slovenčiny a zároveň jej 
prispôsobivosť stále rastúcim vyjadrovacím potrebám jej tvorcov a nositeľov a jej spisovná 
forma sa rozvinula na všestranne vyhovujúci a bohato diferencovaný, plnohodnotný a živo-
taschopný nástroj dorozumievania, myslenia a ukladania poznatkov.
Kľúčové slová: slovenčina, spisovná slovenčina, vývin slovenčiny, norma spisovnej slo-
venčiny, jazyková kultúra, kodifikácia, kodifikačné príručky spisovnej slovenčiny

Abstract: The author presents a systematic review of the developmental stages and the 
most important processes in the history of the standard Slovak language over the last 
hundred years. Linguistic facts are based on the socio-political and cultural development 
of the Slovak national community in the given period. The author pays attention to the 
norms of standard Slovak in the researched period, he analyses valid codification manuals 
and introduces the codifiers of standard Slovak in its centuries-old history. The author 
highlights the Rules of Slovak Orthography from 1940, 1953 and 1991 as stabilizing 
codification works, confirming the development of standard Slovak in the spirit of its 
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internal laws and as a solid part of the scientific picture of contemporary standard Slovak 
and its corresponding codification. He considers it the most important result of the century-
old development period that the Slovak language as well as its scientific research confirmed 
the identity and independence of the Slovak language and at the same time its adaptability to 
the ever-growing expressive needs of its creators and users. The standard Slovak Language 
has developed into a comprehensively satisfying and richly differentiated, full-fledged and 
viable tool for communicating, thinking and storing knowledge.
Keywords: the Slovak language, the standard Slovak Language, development of the Slovak 
language, norm of the standard Slovak Language, language culture, codification, The Rules 
of the Slovak Orthography

Vstup slovenského národa a slovenského jazyka po prvej svetovej vojne do 
celkom neznámej situácie v novom štátnom útvare nebol vonkoncom jednodu-
chý a priamočiary. Sám vznik spoločného česko-slovenského štátu roku 1918 
značil totiž revolučný krok v mnohých ohľadoch nášho národného, spoločen-
ského, politického aj kultúrneho života. V kultúrno-politickom ohľade nastala 
na Slovensku radikálna zmena vo všetkých oblastiach zdedeného nepriaznivé-
ho stavu a rok vzniku česko-slovenského štátu pokladáme za míľnik, od kto-
rého rátame obdobie nevídaného slobodného rozvoja slovenskej kultúry, ale aj 
priam búrlivého a zo začiatku aj rozporuplného rozvoja spisovnej slovenčiny. 
Podstatne sa teda zmenila aj j a z y k o v á  s i t u á c i a na Slovensku. Postavenie 
slovenčiny, ktorá bola v predchádzajúcich desaťročiach maďarskou politickou 
mocou v rámci politiky totálnej maďarizácie uhorskej časti monarchie vše-
stranne zatláčaná do úzadia, ktorá teda nebola spoločensky a politicky uznaná  
a vo verejnom živote používaná, sa zmenilo v novej situácii zásadne predovšet-
kým tým, že sa stala š t á t n y m  j a z y k o m, t. j. jazykom celej štátnej správy  
a zákonodarnej aj výkonnej moci, spravovania všetkých zložiek štátneho orga-
nizmu, súdnictva, vzdelávacej sústavy na všetkých stupňoch školského vzde-
lávania, jazykom rozvíjajúcej sa vedeckej spisby, ozbrojených súčastí nového 
štátu, zložiek spravujúcich chod hospodárstva a podobne.

Úplne zmenený status slovenčiny sa opieral o ústavnú listinu nového štátu, 
prijatú 29. II. 1920, v ktorej sa kodifikoval fiktívny, v skutočnosti nejestvu-
júci československý národ a paralelne aj československý jazyk, a to v dvoch 
zneniach – českom a slovenskom –, pričom české znenie sa malo používať 
prevažne v českej časti štátu a slovenské znenie prevažne v jeho slovenskej 
časti. Tento ústavný rámec sa pokladal za nosný pre samo jestvovanie štátu ako 
celku a vyzdvihoval sa najmä z hľadiska Česko-Slovenska ako nového subjek-
tu medzinárodného práva, ale vnútri štátu predovšetkým pri stupňujúcom sa 
upevňovaní centralistickej pražskej moci sa od samého začiatku stával zdrojom 
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spoločenského aj politického napätia. Toto napätie ako súčasť celkovej spolo-
čensko-politickej situácie v novej, síce na demokratických princípoch osnova-
nej, ale so spoločenskou, národnou a národnostnou aj hospodárskou nerovnos-
ťou obyvateľstva zápasiacej republike a jej otraseného medzinárodného posta-
venia na konci 30. rokov 20. storočia napokon viedlo k zániku tohto štátneho  
útvaru.

Spomínaná nová jazyková situácia zároveň poukázala na nerovnosť v sku-
točnom postavení obidvoch jazykov štátu a odhalila vtedajšiu začiatočnú ne-
pripravenosť slovenčiny na plnenie nových celospoločenských úloh v štáte. Ne-
rozvinutá bola najmä odborná slovná zásoba viacerých vedných, technických 
aj pracovných odborov a syntax náučných textov a chýbali kvalifikovaní od-
borníci, učitelia, úradníci, vedúci hospodárski pracovníci a podobne, ovládajú-
ci spisovnú slovenčinu, na Slovensku nejestvovali vedecké ústavy a rozvinuté 
školstvo. Aj preto sa v 20. rokoch na českej strane obnovila aj verejne publiko-
vala jazykovedná teória, síce uznávajúca overené kvality spisovnej slovenčiny  
v oblasti jazyka umeleckej literatúry, ale zároveň konštatujúca, že v oblasti od-
borného vyjadrovania je spisovná slovenčina nerozvinutá, a preto navrhujúca, 
aby sa v spisovnej slovenčine nebudoval odborný štýl a jeho jazykové pro-
striedky a namiesto slovenčiny sa ako odborná reč upotrebúvala čeština; tejto 
línii mali pomôcť aj početní českí odborníci pôsobiaci na Slovensku. Touto 
teóriou sa aspoň načas podarilo popliesť hlavy aj niektorým predstaviteľom 
slovenského národného pohybu, ale čoskoro sa ukázalo jej nebezpečenstvo 
priamo pre samo jestvovanie a plnohodnotné fungovanie spisovnej slovenči-
ny. Prijatie tejto predstavy by totiž bolo ochromilo spisovnú slovenčinu v jej 
základoch, lebo spisovný jazyk nemôže – osobitne v podmienkach technické-
ho, civilizačného a kultúrneho rozvoja – plnohodnotne jestvovať a fungovať 
bez cieľavedomého budovania a rozvíjania prostriedkov odbornej reči. Takéto 
prostriedky predstavujú integrálnu a nenahraditeľnú súčasť spisovného jazyka 
a nemožno medzi nimi a zvyšnou časťou spisovného jazyka vybudovať múr.

Nepriaznivým signálom danej situácie bolo aj to, že pre nedostačujúce po-
znanie slovenčiny sa v časti verejných tlačených textov miešali slovenské prv-
ky s českými v takom rozsahu, že sa často strácal rozdiel medzi slovenčinou  
a češtinou, a tak sa aj v súvise s dvojakou kodifikáciou spisovnej slovenčiny 
na začiatku 30. rokov v odbornej literatúre niekedy vraví o živelnom vývine 
(porovnaj napríklad Ružička 1970, 40). Na prelome 20. a 30. rokov 20. storočia 
sa však sociálna a kultúrna situácia na Slovensku už zmenila: už bola vyrástla 
nová generácia vzdelaných ľudí, odchovaných česko-slovenskými školami, 
ktorí boli pripravení prispievať svojou prácou k budovaniu štátu, ale vinou cen-
tralistickej mocenskej politiky nemohli v tomto štáte nájsť primerané pracovné 
uplatnenie. To poukazovalo na falošnosť demokraticky vyznievajúcej ideológie 
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aj uplatňovanej politickej praxe a v slovenskej spoločnosti prispievalo k hlb-
šiemu občianskemu aj národnému uvedomovaniu. Všimnime si, ako túto situ-
áciu hodnotí jeden z priamych účastníkov týchto udalostí – mladý spisovateľ 
Dobroslav C h r o b á k vo svojom publicistickom vystúpení s témou mladej 
generácie z roku 1932:

Československý problém stal sa po prevrate nielen problémom unifikácie kul-
túry, reči atď., ale i otázkou chleba a tvrdého zápasu o existenciu, kde mla-
dí mali možnosť vidieť, ako sa na ideál jednoty ťažko dopláca. Pritom nebolo 
tajomstvom, pomocou akých prostriedkov a akými metódami sa ideál jednoty 
československej realizoval; v prostriedkoch sa často ani nevyberalo a pôsobilo 
to niekedy až pohoršlivo a odpudzujúco. Najmä v školách pri výchove v tomto 
duchu sa mnoho hrešilo, takže otázku československej jednoty, ale aj otázku 
vzájomnosti hodne zdiskreditovalo. Hlas mladých ozýval sa z tejto stránky už 
dávnejšie – a zosilňoval sa úmerne podľa toho, ako sa pomery na Slovensku 
horšili. Mladí sa dnes spod zorného uhla existenčných otázok vyslovili proti 
československej národnej jednote, ktorej politickým adekvátom je centralizmus, 
a domáhajú sa autonómie, na ktorú Slováci, ako osobitný národ, majú nárok  
a ktorá im ako takým patrí. Z takéhoto stanoviska nemožno však ani uzatvárať, 
ako sa to stalo, že by sa mladí stavali k pomeru Čechov a Slovákov zápor-
ne. Mladí si upravia aj tento pomer sami, lebo sú presvedčení, že jestvuje aj 
iné riešenie okrem doterajšieho, ktorému mali by byť obetované ideály národa  
a jeho samobytnosť.

V oblasti slovenského spisovného jazyka a jeho uplatňovania v živote bola 
situácia tiež protirečivá a komplikovaná. Presvedčivú analýzu stavu s bohatými 
ukážkami jazykovej praxe a s dôkladnou dokumentáciou teoretických výkla-
dov podáva Jozef R u ž i č k a  v citovanej monografii Spisovná slovenčina  
v Československu z roku 1970 a tematiku vývinu spisovnej slovenčiny v jeho 
česko-slovenskom období tento autor spracúva aj v kolektívnej práci Dejiny 
spisovnej slovenčiny II z roku 1974. Súhrnný obraz o vývine spisovnej slo-
venčiny v 20. storočí podávame v samostatnej publikácii (pozri Kačala 2010), 
ako aj v rámci komplexného spracovania celých dejín spisovnej slovenčiny 
(pozri Kačala, Krajčovič 2011). Spomínaný nástup novej generácie slovenskej 
inteligencie, odchovanej už česko-slovenskými školami, a vzrast slovenského 
národného povedomia sa na prelome 20. a 30. rokov 20. storočia v pomere  
k spisovnej slovenčine prejavil okrem iného aj tak, že postupnou cieľavedomou 
prácou vedúcich národných činiteľov sa podarilo hroziace nástrahy proti slo-
venčine a jej kultúre z 20. rokov 20. storočia prekonať a v 30. rokoch sa situácia 
začala obracať aj sa obrátila jednoznačne v prospech slovenčiny, jej samostat-
ného vývinu, stability a životaschopnosti.
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Významným spôsobom k tomuto stavu v teoretickej oblasti prispel Ľudovít 
N o v á k svojím spisom Jazykovedné glosy k československej otázke, vydaným 
roku 1935 v Matici slovenskej. V ňom vedeckými argumentmi vyvrátil tézu 
o jednotnom československom národe a československom jazyku a dokázal 
osobitosť a samostatnosť slovenského národa a rovnako slovenského jazyka. 
Autor v práci nastoľuje aj viaceré ďalšie jazykovopolitické a jazykovokultúrne 
témy a navrhuje ich riešenie z neutrálneho vedeckého a zároveň zreteľného 
slovenského národného stanoviska. Všíma si jazykové otázky na Univerzite 
Komenského v Bratislave a ako vedecký pracovník Matice slovenskej zaoberá 
sa aj jej poslaním v našom národnom živote. Pritom kultúrno-politicky stojí 
jasne na stanovisku spoločného štátu Slovákov a Čechov a rovnocenného vzťa-
hu obidvoch národov.

Na naznačenom pozitívnom vývine má veľké zásluhy práve aktívna práca 
obnovenej M a t i c e  s l o v e n s k e j, ktorá začala svoju činnosť 1. I. 1919 a od  
začiatku sa starala o celkový národný a kultúrny vzrast a v tomto rámci aj o pod- 
poru a rozvíjanie spisovnej slovenčiny. V tomto ohľade je osobitne dôležitá sú-
stavná práca Jazykového odboru Matice slovenskej, ktorá sa začala roku 1923 
ustanovením tohto odboru zo zainteresovaných pracovníkov a určením jeho pra-
covnej náplne. Na situáciu v oblasti spisovnej slovenčiny a jej používania najmä 
v písomnej praxi mala veľký dosah aj práca matičných jazykových redaktorov, 
vydavateľov aj korektorov. Matica slovenská sa starala o sústavné vydávanie 
matičných – periodických aj neperiodických – publikácií; ako uvádza vo svojom 
príspevku z roku 2013 na s. 139 Katarína N á d a s k á, v medzivojnovom období 
Matica slovenská vydala vyše 2700 publikácií. Pre jazyk knižných aj časopi-
seckých publikácií je dôležité, že sa v nich udržiavala línia martinského úzu, 
ktorého sformovanie siaha ešte do 80. rokov 19. storočia a je spojené najmä so 
záslužnou činnosťou vedúcich osobností národného života Jozefa Š k u l t é t y- 
h o  a Svetozára Hurbana V a j a n s k é h o. Jozefa Škultétyho treba pokladať za 
jedného z bezprostredných tvorcov martinského úzu a jeho kodifikátora predo-
všetkým prostredníctvom jeho redakčnej práce v obnovených Slovenských po-
hľadoch a v Národných novinách, nie menej je dôležitá mnohostranná autorská, 
publicistická aj redaktorská a organizačná činnosť Svetozára Hurbana Vajanské-
ho, ako aj ďalších spisovateľov, ale aj vydavateľov, redaktorov aj korektorov, 
publicistov a ďalších kultúrnych pracovníkov martinského kultúrneho centra.

Kodifikátorom martinského úzu sa stal znamenitý jazykovedec Samuel  
C a m b e l svojimi dielami z druhej polovice 80. rokov (dôležitá z tohto hľadis-
ka je jeho knižná publikácia s názvom Príspevky k dejinám jazyka slovenského  
z roku 1887) a ďalším z roku 1890, keď vyšiel jeho Slovenský pravopis s pod-
titulom Historicko-kritický nákres, ale najmä z roku 1902, keď bolo uverejnené 
jeho základné kodifikačné dielo Rukoväť spisovnej reči slovenskej. Pre ďal-
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ší kontinuitný vývin spisovného jazyka a jeho kodifikáciu je dôležité, že toto 
záslužné Cambelovo dielo vyšlo ešte v ďalších dvoch vydaniach v redakčnej 
réžii a s pozitívnymi kodifikačnými úpravami Jozefa Škultétyho: 2. vydanie je  
z roku 1915 a 3. vydanie z roku 1919. O toto Cambelovo dielo sa totiž v tom 
čase vo svojich slovakistických výkladoch opierali najmä praktické gramatiky 
Jána D a m b o r s k é h o, ktoré vychádzali predovšetkým v 20. rokoch a na 
začiatku 30. rokov a široko sa využívali v školskom vzdelávaní.

Predmetom Cambelovej a Škultétyho kodifikácie (v obnovených vydaniach 
Cambelovej Rukoväti spisovnej reči slovenskej z roku 1915 a 1919) bol teda 
už starostlivo opatrovaný jazykový útvar, označovaný ako m a r t i n s k á   
n o r m a, rešpektovaný najmä v publikáciách vydávaných Maticou slovenskou 
ešte aj v 20. a 30. rokoch 20. storočia, t. j. v čase trvania prvej Česko-sloven-
skej republiky. Martinským úzom, prípadne martinskou normou sa v sloven-
skej jazykovednej literatúre označuje vzorový kultivovaný útvar spisovného 
jazyka vypestovaný cieľavedomou prácou zainteresovaných kultúrnych čini-
teľov pôsobiacich v Turčianskom Svätom Martine ako vtedajšom kultúrnom 
aj národnom centre slovenského života a kodifikovaný Samuelom Cambelom 
a Jozefom Škultétym. Vznik a rozvíjanie martinského úzu aj martinskej nor-
my sa jazykovo a miestne viaže na kultúrny útvar vypestovaný v Turčianskom 
Svätom Martine a jeho okolí na báze turčianskych stredoslovenských nárečí, 
pracovne najmä na matičných činiteľov a redaktorov pôsobiacich v tomto cen-
tre a osobnostne predovšetkým na spomínaných vedúcich národných činiteľov 
Jozefa Škultétyho a Svetozára Hurbana Vajanského, ale aj na ďalších sloven-
ských spisovateľov, národných činiteľov, publicistov, redaktorov, vydavateľov, 
korektorov pôsobiacich v martinskom kultúrnom centre alebo v jeho kultúrnej 
línii, ako bol Ambro P i e t o r, Ľudovít R i z n e r, Daniel B a c h á t  či Jaroslav 
V l č e k. Martinský úzus a martinská norma jestvovali a platili v hovorenej aj 
písomnej podobe a k ich formovaniu v 60. rokoch prispeli aj praktické gramati-
ky Fraňa M r á z a  a Jozefa V i k t o r i n a  najmä tým, že sa zbavovali archaiz-
mov aj niektorých chýb v Hattalovej kodifikácii. V medzivojnovom období, 
keď sa o praktické uplatňovanie a rozširovanie martinského úzu a normy starali 
predovšetkým pracovníci spojení s Maticou slovenskou, označuje sa tento útvar  
aj ako m a t i č n ý  ú z u s.

Osobitosťou naznačenej jazykovej situácie je to, že kodifikátor martinské-
ho úzu a hlavný tvorca normy Samuel Cambel nebol bezprostrednou súčas-
ťou martinského kultúrneho centra, nepôsobil v ňom, skôr naopak, ako vysoko 
postavený úradník peštianskej administratívy sa potreboval uchádzať o dôve-
ru jeho vedúcich činiteľov, lebo vo svojich postojoch musel byť viac opatrný  
a nemohol otvorene dávať najavo svoje úprimné slovenské vlastenectvo. Samu-
elovi Cambelovi pripisujeme pozíciu vedúceho činiteľa peštianskeho kultúrne-
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ho centra spisovnej slovenčiny. Od roku 1887 bol redaktorom provládne orien-
tovaných Slovenských novín, uverejňoval v nich svoje jazykovedné, beletristic-
ké a publicistické texty a staral sa o ich primeranú jazykovú úroveň, ako vládny 
úradník mal na starosti aj prekladanie maďarskej zbierky zákonov a nariadení 
do slovenčiny a prípravu slovenského znenia týchto noriem a tak význam-
ne prispieval aj k formovaniu slovenskej právnej terminológie. Ako vychodí  
z Cambelovej korešpondencie s Jozefom Škultétym (uloženej v Literárnom  
archíve Matice slovenskej – opierame sa o údaj Eugena J ó n u  v jeho pro-
filovom príspevku o Samuelovi Cambelovi z roku 1959, pozri Jóna 1959),  
v spolupráci so slovenskými právnikmi sa chystal spracovať slovenskú právnu 
terminológiu, no tento plán sa mu nepodarilo uskutočniť.

Svoju kodifikáciu spisovnej slovenčiny Samuel Cambel založil na podrob-
nom štúdiu a spoľahlivom poznaní ž i v e j  r e č i, spisovnej aj nárečovej. Sta-
rostlivo sledoval aj odborne posudzoval reč súvekých spisovateľov (osobitné 
analytické state venoval povedzme jazyku Sama Chalupku /ešte pod menom 
Ján Stránsky/ a Viliama Paulinyho-Tótha, všímal si rusizmy v dielach viace-
rých súvekých slovenských spisovateľov) a na svojich výskumných cestách 
po Slovensku starostlivo zapisoval rozprávkové texty, časť z nich, zapísaných 
na východnom Slovensku, ešte stihol zaradiť ako prílohu do svojho nedokon-
čeného jazykovedného diela Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských 
jazykov – I. diel z roku 1906. Z kodifikačného, ale aj všeobecne vedeckého hľa-
diska dôležitý bol jeho úzky osobný kontakt s vedúcimi činiteľmi martinského 
kultúrneho centra, osobitne s Jozefom Škultétym. Hoci si obidvaja vymieňali 
aj polemické názory, v otázke slovenčiny prejavovali k sebe dôveru a to sa 
prejavilo aj v tom, že Jozef Škultéty po predčasnej smrti Samuela Cambela 
redakčne prichystal druhé a tretie vydanie Cambelovej Rukoväti spisovnej reči 
slovenskej v rokoch 1915 a 1919, a ako píše vo svojej záverečnej poznámke 
Na pokon (pozri Czambel 1915, 372–376), v druhom vydaní urobil v súhlase 
s autorom niektoré význačné zmeny, ktoré dobre vystihovali vnútorné zákoni-
tosti spisovnej reči, boli v súlade s jej vývinovými tendenciami a priniesli do 
nej potrebnú stabilitu, ale zodpovedali aj danej spoločenskej situácii a novým 
komunikatívnym potrebám. Cambelova kodifikácia, hoci vznikla v politicky, 
národne aj kultúrne nepriaznivých podmienkach, má pre spisovnú slovenčinu 
historický význam, lebo v nasledujúcich desaťročiach práve na ňu nadviazala 
dlhodobá kontinuitná vedeckovýskumná aj kodifikačná práca v okruhu sloven-
ského spisovného jazyka, správne vystihla ďalšie vývinové smerovanie spi-
sovnej slovenčiny, bola teda perspektívna a vniesla do systému aj používania 
spisovnej slovenčiny veľmi potrebnú istotu a stabilitu.

Pri Jozefovi Škultétym sa žiada vyzdvihnúť aj jeho dlhodobé kontinuálne  
a neobyčajne široké pôsobenie v slovenskom národnom živote: po mnohé de-
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saťročia bol činný ako rešpektovaný bádateľ vo viacerých národnovedných od-
boroch a ako dôsledný obranca slovenských národných záujmov, stal sa prvým 
profesorom slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte novousta-
novenej Univerzity Komenského v Bratislave, dlhodobo účinkoval ako vedúci 
pracovník Matice slovenskej, neoceniteľná je jeho redakčná práca v profilo-
vých periodikách, ako sú Slovenské pohľady a Národné noviny, pri širokej vy-
davateľskej činnosti Matice slovenskej, ako aj jeho angažovaná publicistická  
a organizačná činnosť. Ako to dosvedčuje aj Henrich B a r t e k  vo svojej práci 
Nový pravopis slovenský, vydanej roku 1954 v Spojených štátoch amerických, 
v otázkach starostlivosti o spisovný jazyk a jazykovú kultúru bol orientovaný 
skôr konzervatívne (Henrich Bartek ho vo svojom spise označuje ako „predsta-
viteľa tradičného smeru“ – Bartek 1954, 11), ako kodifikátor a redaktor mal na 
mysli predovšetkým stabilitu spisovného jazyka, jeho kontinuálny vývin a pev-
nú spätosť s ľudovou rečou, nepodporoval zmeny v kodifikácii a dlho ho bolo 
treba o ich užitočnosti a potrebnosti presviedčať, no napokon ako od roku 1933 
vedúci Jazykového odboru Matice slovenskej po odchode Václava Vážneho 
z tejto pozície súhlasil s pravopisnými úpravami, ktoré na pôde tohto odboru 
sformuloval Henrich Bartek a ktoré sa mali stať súčasťou nových, opravených 
Pravidiel slovenského pravopisu pripravených roku 1939.

V súvise s uplatňovaním a ďalším rozvíjaním aj pestovaním martinského 
úzu, prípadne už kodifikovanej martinskej normy si zasluhujú osobitné uznanie 
najmä matičné vydania zobraných spisov veľkých slovenských realistických 
spisovateľov, sústavné vydávanie nových umeleckých aj náučných diel starších 
aj súvekých slovenských autorov, publikácií pre študujúcu mládež a osobitne 
dlhodobé vydávanie časopisu Slniečko (od roku 1927), určeného detským či-
tateľom, ich rodičom a školám. Práve prostredníctvom tohto časopisu pre deti 
sa podarilo sústrediť pri jeho tvorbe vrcholných predstaviteľov medzivojnovej 
slovenskej literatúry a výtvarnej kultúry a výrazne ovplyvňovať a kultivovať 
estetické cítenie najmladšej generácie slovenského národa a zároveň formovať 
jej jazykové vedomie a tým aj zvyšovať celkovú jazykovú kultúru na Sloven-
sku. Pri príležitosti 90. výročia založenia časopisu Slniečko pripravili a roku 
2017 vydali zainteresovaní pracovníci pod vedením Ondreja S l i a c k e h o  
publikáciu s názvom Časopisecký fenomén Slniečko v kontexte slovenskej 
detskej a národnej literárnej kultúry, v ktorej sa predkladá súhrnná a takmer 
systematická dejinná charakteristika literárneho, výtvarného, vzdelávacieho  
a celkového estetického pôsobenia tohto časopisu v slovenskom kultúrnom 
kontexte. Súčasťou publikácie je aj osobitná stať venovaná dôkladnej analýze 
jazyka Slniečka, ktorú skoncipovala Ľubica H o r v á t h o v á. Pripomíname aj 
našu recenziu tejto publikácie v Literárnom týždenníku v ročníku 2018 (pozri 
Kačala 2018).
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Vo vzťahu k celkovému významu Matice slovenskej pre spisovnú slovenčinu 
a všeobecne pre slovenský národný život súhrnne pripomíname, že roku 2013 
bol publikovaný zborník s názvom Matica slovenská v národných dejinách, ob-
sahujúci príspevky z rovnomennej medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej 
v Martine v tom istom roku, tematicky zamerané na analýzu a opis najrozma-
nitejších oblastí činnosti Matice slovenskej za celé predchádzajúce obdobie jej 
jestvovania. Súčasťou zborníka je aj naša stať s názvom Matica slovenská a spi-
sovná slovenčina a s vymedzujúcim podtitulom Rozhodujúce obdobia a míľniky 
(pozri Kačala 2013). V nej vysoko hodnotíme celkovú pozornosť, ktorá sa počas 
celého jestvovania Matice slovenskej venovala práve starostlivosti o spisovnú 
slovenčinu, o jej používanie v praxi a jej kultúru, a to s osobitným zreteľom 
na prelomové etapy v dejinách Matice slovenskej v súhre s vývinom spisovnej 
slovenčiny. Veľmi účinnou praktickou podporou starostlivosti o spisovný jazyk 
a o rozvíjanie jeho kultúry bolo už spomínané sústavné vydávanie publikácií, 
periodických aj neperiodických, v ktorých sa veľká pozornosť venovala práve 
jazyku a jazykovede. S uznaním možno pripomenúť, že v tejto vydavateľskej lí-
nii aj v súčasnosti pokračuje terajšie Vydavateľstvo Matice slovenskej v Martine.

Z hľadiska vedeckého výskumu v oblasti dejín spisovnej slovenčiny v danej 
súvislosti ako pozoruhodnosť vyzdvihujeme, že viaceré míľniky pri periodizá-
cii vývinu spisovnej slovenčiny sa odvodzujú priamo od etáp v dejinách Ma-
tice slovenskej alebo sú s týmito dejinami v súlade. To sa týka predovšetkým 
samého matičného obdobia v druhej polovici 19. storočia, ale aj nasledujúceho 
martinského obdobia po násilnom zatvorení Matice slovenskej a napokon aj 
medzivojnového obdobia v 20. storočí, v ktorom martinský úzus a martinská 
norma spisovnej slovenčiny doznievali v podobe matičného úzu.

Už aj tak zložitá jazyková situácia na Slovensku sa roku 1931 ešte skom-
plikovala vyjdením prvých Pravidiel slovenského pravopisu, zostavených síce 
na pôde Jazykového odboru Matice slovenskej, ale pod vedením českého pro-
fesora Václava V á ž n e h o ako vedúceho činiteľa tohto odboru. Tie totiž 
niesli výrazné znaky čechoslovakistickej ideológie a politiky a tým priniesli 
do slovenskej spoločnosti značné napätie, pričom negatívnu ozvenu vyvolali aj 
na českej strane. Pražská centrálna moc sa v nich poistila tým, že to malo byť 
„jediné ministerstvom školstva a národnej osvety schválené vydanie“ a záro-
veň „učebná pomôcka pre všetky školy v ČSR“, ako sa píše na titulnej strane 
pravidiel. Touto klauzulou si zaistila bezvýhradné používanie týchto pravidiel  
v celej sústave vzdelávania, pri tvorbe učebných textov, pri tlači školských 
dokumentov, časopisov, ako aj vo všetkých ďalších inštitúciách spojených so 
vzdelávacou a osvetovou činnosťou, jej organizáciou a spravovaním.

V situácii, keď sa v Matici slovenskej a jej vydavateľských a iných aktivi-
tách príslušní pracovníci usilovali o starostlivé dodržiavanie kodifikácie poda-
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nej v Cambelovej Rukoväti spisovnej reči slovenskej s úpravami, ktoré s auto-
rovým súhlasom do nej vniesol Jozef Škultéty, značili oficiálne Pravidlá slo-
venského pravopisu prerušenie tejto kodifikačnej línie a zaviedli novú, ďalšiu 
kodifikáciu. Tak vznikol stav, že v jazykovej praxi platili aj sa dodržiavali dve 
kodifikácie – matičná a oficiálna – a používatelia jednej alebo druhej zároveň 
signalizovali svoju ideovú a politickú príslušnosť k autonomistickej politic-
kej línii alebo naopak k centralistickej línii. Tento stav prispel na Slovensku  
k zreteľnému triedeniu duchov a k zjednoteniu reprezentatívnej časti sloven-
skej inteligencie na báze podpory samostatnosti slovenčiny, jej plnohodnotného 
rozvoja a pestovania jej kultúry. Už 12. mája 1932 valné zhromaždenie Matice 
slovenskej zaujalo k týmto pravidlám kritický postoj, vyčítalo zostavovateľovi 
neodôvodnené vnášanie početných českých prvkov do kodifikácie spisovnej 
slovenčiny, žiadalo uskutočniť objektívny vedecký výskum skutočného stavu  
v používaní spisovnej slovenčiny a vypracovanie nových pravidiel.

Odpoveďou na vyjdenie prvých oficiálnych pravopisných pravidiel bolo 
aj založenie prvého slovenského jazykovedného časopisu Slovenská reč roku 
1932; stalo sa tak zásluhou miestneho odboru Matice slovenskej v Košiciach, 
ale jeho vydávania sa už od druhého ročníka ujala Matica slovenská v Turčian-
skom Svätom Martine a jej vedenie poverilo redigovaním časopisu mladého 
ambiciózneho jazykovedca Henricha B a r t k a. Jeho základným cieľom bolo 
stabilizovať slovenský spisovný jazyk na základe jeho čo najužšieho spätia  
s ľudovou rečou. Časopis poskytol významnú publikačnú základňu prvej 
profesionálnej generácii slovenských jazykovedcov, ktorí sa venovali výsku-
mu slovenského jazyka, a v jeho lone sa zrodili aj viaceré nové jazykovedné 
odbory. Napríklad už v druhom ročníku Slovenskej reči uverejnil sériu statí  
o slovenskej fonológii iný znamenitý jazykovedec Ľudovít N o v á k. Význačnú 
časť príspevkov v Slovenskej reči tvorili zásadné štúdie o rozmanitých strán-
kach spisovnej slovenčiny, polemické state, ďalej hodnotenia súvekej jazyko-
vej, najmä literárnej praxe a krátke nápravné texty reagujúce na jazykové ne-
dostatky vtedajších verejných prejavov. Možno povedať, že v Slovenskej reči  
v 30. rokoch sa uskutočňovala (aj vo vzťahu k Vážneho Pravidlám slovenského 
pravopisu) nová priebežná kodifikácia spisovnej slovenčiny.

Súčasne sa na pôde jazykového odboru Matice slovenskej pod vedením Jo-
zefa Škultétyho začali pripravovať nové pravopisné pravidlá. Vyšli roku 1939  
a Matica slovenská okrem iného chcela nimi pozdraviť vznik nového štátu 
hneď v marci roku 1939, no dlho a starostlivo chystané dielo nepadlo na úrod-
nú pôdu, lebo slovenské ministerstvo školstva a národnej osvety ich neprijalo, 
pravidlá tak nenadobudli platnosť. Museli sa z nich vynechať niektoré základné 
navrhované zmeny a text nových pravidiel vyšiel v nasledujúcom roku v redak-
cii Antona A. B a n í k a bez týchto zmien. V tomto vydaní pravopisných pravi-
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diel sa prijali viaceré progresívne úpravy v prospech stabilizácie spisovnej reči  
a pravopisný slovník sa oslobodil od početných bohemizmov, prípadne nevhod-
né cudzie slová boli označené osobitným znakom. Spomenuté štyri základné 
zmeny sa stali organickou súčasťou pravopisnej sústavy spisovnej slovenčiny 
až v nových pravidlách, ktoré vyšli už v celkom novej politickej a spoločen-
skej situácii roku 1953 pod redakciou Štefana P e c i a r a. Tieto zmeny značili 
výrazné priblíženie písomnej podoby spisovnej slovenčiny s jej skutočnou zvu-
kovou podobou a tým zároveň prispeli k rozšíreniu náležitej spisovnej výslov-
nosti u používateľov spisovnej slovenčiny. Prijatím týchto zmien sa podarilo 
podstatne zjednodušiť pravopisnú sústavu slovenčiny a sprístupniť ju širokým 
vrstvám používateľov spisovnej slovenčiny a tým uľahčiť aj jej vyučovanie  
v školách. Viaceré takzvané politické výnimky v novej pravopisnej sústave boli 
odstránené pričinením Jozefa R u ž i č k u roku 1968.

Uvedieme spomínané štyri základné pravopisné zmeny, ktoré sformuloval 
Henrich Bartek, ale boli prijaté až roku 1953: 1. zjednotenie písania prípony -li 
pri slovesných tvaroch v minulom čase bez ohľadu na to, či sa tieto slovesné 
tvary vzťahujú na mužské osoby alebo na osoby ženského či stredného rodu;  
2. predložky z a s a ich vokalizované podoby zo, so sa píšu podľa gramatického 
princípu, t. j. podľa toho, s ktorým pádom sa spájajú: predložka z, zo sa zapisuje 
v spojení s genitívom, 2. pádom mena, napríklad z lietadla, zo skrine, predložka 
s, so sa zapisuje v spojení s inštrumentálom, 7. pádom mena, napríklad s otcom, 
so sestrou; 3. predpony s-, z-, zo- (okrem spomínaných politických výnimiek) 
sa píšu podľa živej výslovnosti, napríklad spracovať, spredu, zlúčiť, zostaviť; 
4. dĺžka samohlások v prevzatých slovách sa zapisuje v zhode so živou výslov-
nosťou, napríklad biológ, biológia, dráma, chémia, exkluzívny. Tieto zmeny 
vyplynuli z vnútorných zákonitostí slovenčiny, podporili vedomie samostat-
nosti slovenčiny a vo svojich dôsledkoch viedli k oddialeniu slovenskej pravo-
pisnej sústavy od českej, čo v situácii silnejúceho pražského centralizmu bolo 
čímsi výnimočným, navyše keď na čele Ústredného výboru Komunistickej 
strany Slovenska stál Karol B a c í l e k, ktorý pre svoje neovládanie slovenčiny 
a miešanie slovenčiny s češtinou vo výslovnosti bol predmetom všeobecného 
výsmechu. Kodifikovanými zmenami sa tak nové Pravidlá slovenského pravo-
pisu stali významnou oporou pri posilňovaní slovenskej spisovnej výslovnosti 
a pri zvyšovaní kultúry spisovnej slovenčiny a jej používaní v praxi.

Najnovšie Pravidlá slovenského pravopisu, pripravené pod vedením Jána 
K a č a l u, boli vydané roku 1991, neprinášajú podstatnejšie zmeny v sloven-
skej pravopisnej sústave, ich základné poslanie sa dá vystihnúť skôr tak, že 
bezprostredne nadväzujú na základnú kodifikačnú orientáciu predchádzajúcich 
pravidiel a prinášajú nové kodifikačné riešenie niektorých dozretých čiastko-
vých pravopisných otázok. Posilňujú niektoré špecifické zákonitosti spisovnej 
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slovenčiny, ako je platnosť rytmického zákona a niektoré výslovnostné javy, vo 
vlastnej pravopisnej sústave vnášajú zmeny do písania názvov verejných prie-
stranstiev typu Námestie slobody, Park slobody, ustaľujú vžité prispôsobené 
zapisovanie mien z uhorského obdobia nášho národného vývinu a zjednocujú 
spôsob písania príslovkových výrazov typu dobiela aj do biela, t. j. jednotne 
variantne, dovedna aj s predložkou osve.

V súvise s Pravidlami slovenského pravopisu z roku 1991 ešte hodno pri-
pomenúť, že kým predchádzajúce znenia pravopisných pravidiel prijímali 
kodifikačné riešenia, ktoré boli pod priamym alebo aspoň nepriamym tlakom 
zo strany češtiny, tieto pravidlá koncepčne aj konečným vyznením vznikali 
aj uplatnili sa bez akéhokoľvek tlaku češtiny. Sú to predovšetkým koncepčne 
nové pravopisné pravidlá; prejavuje sa to v tom, že sa koncentrujú výlučne na 
pravopisné javy v relácii k zodpovedajúcim jazykovým javom, prinášajú viace-
ré nové kapitoly a celkove podrobnejšie spracovanie danej pravopisnej proble-
matiky; tento poznatok sa týka napríklad písania veľkých začiatočných písmen, 
písania interpunkčných znamienok a podobne. Táto ich koncepcia bola umož-
nená celkovým stavom vedeckého poznania a opisu spisovnej slovenčiny, tým, 
že už pred ich skoncipovaním boli vydané viaceré syntetické diela týkajúce sa 
istej vymedzenej jazykovej problematiky, konkrétne najmä tvaroslovia, výslov-
nosti a slovnej zásoby. Pravopisné pravidlá sú tak pevnou súčasťou vedeckého 
obrazu súčasnej spisovnej slovenčiny a jej zodpovedajúcej kodifikácie.

Pre obidve povojnové pravopisné pravidlá je charakteristické to, že ich slo-
venská kultúrna verejnosť prijala ako prirodzené pre slovenčinu a svojím ši-
rokým využívaním v spoločenskej praxi stali sa tak dôležitým prostriedkom 
zjednocovania pravopisnej praxe aj význačným nástrojom na celkové zvyšo-
vanie jazykovej kultúry. V ostatných desaťročiach sú pravopisné pravidlá dô-
ležitou súčasťou úradne platnej kodifikácie súčasnej spisovnej slovenčiny; ako 
oficiálne uznané kodifikačné príručky ďalej platia: Krátky slovník slovenského 
jazyka (4. vyd. z roku 2003, pripravený pod vedením Jána K a č a l u) pre oblasť 
slovnej zásoby, Pravidlá slovenskej výslovnosti od Ábela K r á ľ a (najnovšia 
edícia z roku 2009 a 2016) pre oblasť výslovnosti a Morfológia slovenského 
jazyka z roku 1966 (skoncipovaná pod vedením Jozefa R u ž i č k u) pre oblasť 
tvaroslovia.

Po tomto kodifikačnom prehľade pripomenieme niektoré ďalšie výrazné 
znaky súčasného stavu a vývinu spisovnej slovenčiny v čase po vzniku Čes-
ko-slovenskej republiky roku 1918. Celkove sa toto obdobie vyznačuje ne-
obyčajnou spoločenskou dynamikou a to vyvolávalo aj dynamické pohyby  
v spisovnom jazyku. Najdôležitejším výsledkom celého storočného vývinového 
obdobia je to, že slovenčina potvrdila svoju identitu a samostatnosť, ako aj pri-
spôsobivosť novým podmienkam a vyjadrovacím potrebám svojich nositeľov  
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a používateľov a rozvinula sa na všestranne vyhovujúci, významovo aj výrazo-
vo a súčasne štýlovo neobyčajne diferencovaný a zároveň životaschopný doro-
zumievací nástroj. Rozsah používania spisovnej slovenčiny sa za toto obdobie 
rapídne zväčšil, neobyčajne sa zvýšil počet a zároveň vzdelanostná a kultúrna 
úroveň používateľov spisovnej slovenčiny a spisovný jazyk sa stal majetkom 
celého národa aj tým, že spoľahlivo a plnohodnotne saturuje mnohostranné po-
treby svojich používateľov vo všetkých oblastiach národného života. Osobitne 
treba vyzdvihnúť veľké rozšírenie sa slovnej zásoby najmä bohato diferenco-
vaným a široko rozvinutým tvorením z domácich zdrojov, ale aj preberaním  
z iných, príbuzných aj vzdialenejších jazykov. Veľmi bohatá a jemne vý-
znamovo aj výrazovo diferencovaná a súčasne neprestajne sa rozvíjajúca je  
o d b o r n á  s l o v n á  z á s o b a početných klasických aj moderných vedných, 
technických aj pracovných odborov, slúžiaca v písomnej aj hovorenej podobe 
dorozumievaniu v odbornej, a to teoretickej aj praktickej sfére. S vývinom vedy 
a techniky bezprostredne súvisí rozširovanie a zvýznamňovanie sféry vzdelá-
vacej, popularizačnej a osvetovej praxe pri šírení nových poznatkov v spoloč-
nosti.

V súvise s celkovým rozvojom spoločenského, politického a kultúrneho ži-
vota a potreby bezprostredne informovať široké vrstvy používateľov prostred-
níctvom spoločenských komunikačných prostriedkov sa rozvíjali aj vyjadro-
vacie prostriedky p u b l i c i s t i c k é h o  š t ý l u, ktorý rovnako ako náučný 
štýl patrí medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce štýly spisovného jazyka. Aj 
v súvise s rozvojom elektroniky a elektronických oznamovacích prostriedkov 
rozšírili sa najmä lexikálne a syntaktické prostriedky publicistického štýlu  
a vznikli početné nové žánrové formy, pričom nositeľmi týchto procesov v hro-
madných oznamovacích prostriedkoch sa stali aj mnohé všeobecne uznávané 
osobnosti s výrazným publicistickým prejavom hovoreným aj písomným.

Výnimočné postavenie jedného zo základných nosných pilierov spisovného 
jazyka, jeho tvorivého využívania a ďalšieho rozvíjania si aj v tomto obdo-
bí zachovával u m e l e c k ý  š t ý l. Možno povedať, že s kvalitatívnym aj 
kvantitatívnym rastom národnej literatúry bezprostredne súvisí rast národného 
a osobitne spisovného jazyka. Literárna tvorba a diferencované literárne prúdy 
v prvej polovici 20. storočia prinášali so sebou nielen tematické a estetické 
obohacovanie našej literárnej kultúry, ale aj nové dimenzie spisovného aj ná-
rodného jazyka. Výrazné literárne osobnosti 20. storočia boli výrazné aj vo 
svojom literárnom jazyku a svojím tvorivým prínosom prispievali aj k zodpo-
vedajúcemu pôsobeniu v oblasti literárneho jazyka. Mnohé literárne osobnosti 
platia v spoločnosti ako j a z y k o v é  v z o r y. Pre prejavy umeleckého štýlu 
je charakteristické funkčné využívanie všetkých prostriedkov národného jazy-
ka vrátane nespisovných, napríklad nárečových, slangových, subštandardných  
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a podobne. Možno povedať, že práve v období, o ktorom je reč, sa prejavy ume-
leckého štýlu neobyčajne rozrástli čo do šírky aj estetickej diferencovanosti.

Osobitnú zmienku v danej súvislosti si zaslúži dramatická tvorba a scénické 
uplatňovanie jej výsledkov v profesionálnych aj ochotníckych divadlách, fil-
moch, v televíznych adaptáciách, ktoré okrem iného prispelo aj k formovaniu  
a pestovaniu scénickej reči a spisovnej výslovnosti a tým aj k rozvoju a ustaľo-
vaniu hovorenej podoby spisovného jazyka. Posilnenie dôrazu na hovorenú reč, 
na spisovnú výslovnosť a na jazykové a štylistické zvládanie nových žánrov 
spätých s touto podobou spisovného jazyka prinieslo aj rozhlasové vysielanie: 
na Slovensku sa začalo roku 1926 a značilo nielen neobyčajne veľké rozvinutie 
sfér uplatňovania spisovného jazyka, ale aj výrazný posun pozornosti dramatic-
kých a literárnych umelcov, profesionálnych aj ochotníckych hercov, interpre-
tov, recitátorov, rozhlasových pracovníkov aj bádateľov na oblasť zvukových 
kvalít spisovnej slovenčiny, na systematický výskum spisovnej výslovnosti  
a jej opis v syntetických aj kodifikačných dielach.

Aj v tejto oblasti sa ukázala náležitá predvídavosť Henricha Bartka, ktorý 
sa po osobnom neúspechu s návrhom svojich Pravidiel slovenského pravopisu  
z roku 1939 sústredil na výskum spisovnej výslovnosti a jej vzťahu s písomnou 
podobou spisovného jazyka a už roku 1944 uverejnil svoju kodifikačnú prí-
ručku Správna výslovnosť slovenská, ktorou sa potvrdila plná oprávnenosť aj 
dobrá uváženosť pravopisných zmien navrhnutých v texte neprijatých pravidiel  
z roku 1939. Ako píše vo svojej už citovanej publikácii Nový pravopis sloven-
ský (1954) na s. 56 v záverečnom odseku: „Bolo treba vydať roku 1944 Správ-
nu výslovnosť slovenskú, aby bolo každému jasné, že systémové pravopisné 
úpravy musia rešpektovať zvukovú stránku jazyka – ľubozvučnosť slovenčiny, 
preto systémové pravopisné zmeny, kodifikované pravidlami z roku 1953, sú 
z každej stránky prijateľné a budú na osoh slovenčine, ale aj na osoh verej-
nosti, lebo obľahčujú pravopis. Drobné chyby v nových pravidlách sú zavine-
né cudzím tlakom, no nebudú môcť naštrbiť pevné vývinové smernice nášho 
pravopisu.“ Istú pochybnosť v súvise s týmto hodnotením možno vysloviť iba 
pri citovanom vyzdvihovaní ľubozvučnosti slovenčiny ako charakteristickej 
črty celej zvukovej stránky nášho jazyka. Tento pojem a termín je založený na 
značnej miere subjektívneho hodnotenia zvukovej stavby jazyka, jej stvárnenia  
v reči aj vnímania a súčasná jazykoveda s ním v podstate nepracuje.

Ako špecifickú „spomienku“ na staršie obdobia vývinu spisovného jazy-
ka ešte aj v medzivojnovom období a celkom zriedkavo aj v období po roku 
1940, ktoré v súhlase s Ružičkovou chronologizáciou označujeme ako súčasnú 
etapu vo vývine spisovnej slovenčiny, zaznamenávame u niektorých autorov 
prejavov umeleckého štýlu výskyt lexikálnych bohemizmov v postavení ume-
leckých prostriedkov, poetizmov. Tento jav bol častejší v období romantizmu  
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a realizmu v slovenskej literatúre, keď sa umelecký štýl spisovnej slovenčiny 
plnohodnotne konštituoval, no v novších obdobiach vývinu spisovnej sloven-
činy je badateľný jeho úbytok a v súčasnosti sa takéto využívanie bohemizmov 
už nepokladá za vhodné; pravdaže, iná stránka veci je využívanie takýchto prv-
kov ako funkčnej súčasti jazyka umeleckého diela.

Najmä v básnickej tvorbe sme v tomto období aj svedkami experimentovania 
s jazykom (napríklad v nadrealistickej poézii). V tejto súvislosti sa žiada spo-
menúť aj neobyčajne významnú p r e k l a d o v ú  t v o r b u, ktorou sa nielen 
slovenskému čitateľovi sprostredkúvali vrcholné umelecké diela napísané v po-
četných iných jazykoch sveta, ale sa prostredníctvom nej aj úspešne konfronto-
vala slovenčina s inými rozvinutými jazykmi sveta a potvrdzovala sa tak jej roz-
vitosť, bohatosť prostriedkov a rovnocennosť s inými kultúrnymi jazykmi sveta.

Dôležitou súčasťou spisovného jazyka sa stal aj bežný k o n v e r z a č n ý  
š t ý l, v rámci neho sa sformovala bohatá vrstva hovorových a expresívnych 
prostriedkov spisovného jazyka, ktorá našla svoj odraz aj v prejavoch umelec-
kého štýlu. V prejavoch hovorového štýlu sa či už spontánne, alebo zámerne 
vyskytujú aj prvky nespisovných útvarov národného jazyka, najmä zemepis-
ných nárečí, slangov, subštandardnej vrstvy, mestskej reči a podobne, ktorými 
hovoriaci prejavuje svoju miestnu alebo sociálnu príslušnosť, alebo ktoré sú 
signálom nedostačujúceho funkčného rozlišovania medzi spisovnými a ne-
spisovnými prostriedkami či menej dôkladného poznania spisovného jazyka  
a jeho jednotlivých prostriedkov.

Spoločný život Slovákov a Čechov v jednom štáte priniesol nielen jedi-
nečnú jazykovú a komunikačnú situáciu, keď príslušníci obidvoch národov 
pri bežnom aj oficiálnom dorozumievaní upotrebúvali svoj spisovný jazyk, 
ale vo vlastnej jazykovej rovine aj vzájomné bezprostredné ovplyvňovanie sa 
obidvoch spisovných jazykov. So zreteľom na stav, v ktorom obidva jazyky 
vstupovali do situácie intenzívneho kontaktu a každodenného vzájomného do-
rozumievania sa príslušníkov obidvoch národov pomocou svojho národného 
jazyka, je prirodzené, že podstatne silnejší bol vplyv češtiny na slovenčinu 
ako slovenčiny na češtinu. Ovplyvňovanie sa najväčšmi týkalo slovnej zá-
soby, najmä jej abstraktnej časti a odbornej terminológie viacerých vedných  
a technických odborov, ktoré pred vznikom spoločného štátu pre mimoriad-
ne nepriaznivé národnostné, politické a kultúrne pomery v rakúsko-uhorskej 
monarchii nemali na Slovensku zodpovedajúce zázemie v podobe rozvinutého  
a sústavného vedeckého bádania, systematického vzdelávania v národnom ja-
zyku a cieľavedomej výchovy nových odborníkov a zodpovedajúcej starostli-
vosti o budovanie a normalizáciu odbornej terminológie.

Na druhej strane hláskoslovie a tvaroslovie sa podporovaním idey samostat-
nosti a osobitosti slovenčiny a slovenského národa zo strany rozhodujúcej časti 



120

Ján Kačala

kultúrnej verejnosti aj pod vplyvom jazykového vzdelávania a kodifikácie spi-
sovného jazyka stabilizovalo skôr disimiláciou od češtiny. Konkrétne v hlásko-
vej stavbe spisovnej slovenčiny sa ustaľovali javy výrazne odlišné od češtiny; 
to sa týka napríklad rozširovania výskytu dvojhlások a ustaľovania slabičnej 
kvantity vrátane platnosti rytmického zákona ako špecifického zákona regu-
lujúceho výskyt kvantity v slove. Rovnako v tvarosloví sa vo vývine presadili 
javy výrazne zjednodušujúce a spravidelňujúce skloňovanie mien a časovanie 
slovies, posilňovala sa tendencia po zachovávaní rovnakého základu slova pri 
ohýbaní alebo pri tvorení slov, odstraňovali sa niektoré alternácie spoluhlások 
aj samohlások a podobne. Tieto a ďalšie vývinové javy prispeli k tomu, že 
sa slovenčina vo svojej tvaroslovnej rovine vyvinula na relatívne pravidelný  
a jednoduchý jazyk, oveľa pravidelnejší a jednoduchší, než sú iné blízke slo-
vanské jazyky alebo aj typologicky vzdialenejšie európske jazyky. Tomuto sta-
vu v jazyku zodpovedá aj primerane jednoduchá pravopisná sústava.

Štruktúrne blízke vzťahy obidvoch jazykov a ich používanie pri každoden-
nom dorozumievaní sa príslušníkov obidvoch národov tak, že každý hovoril 
svojím jazykom, celkove priniesli spisovnej slovenčine prospech aj upevnenie 
vedomia jej samostatnosti a osobitosti. Únosná miera preberania českých prv-
kov sa prekračovala u jazykovo menej zdatných používateľov, tí však nema-
li rozhodujúci dosah na mieru celospoločensky preberaných cudzojazyčných 
prvkov. Pritom, prirodzene, mala svoju dôležitú pozíciu aj jazykovedná teória 
a regulačné kroky v oblasti jazykového vzdelávania a jazykovej kultúry. Po 
vydaní Pravidiel slovenského pravopisu z roku 1940 sa ukázala potreba nie-
ktorých puristických poučiek používaných v Slovenskej reči v 30. rokoch 20. 
storočia ako irelevantná a vznikom samostatného štátneho útvaru roku 1939 sa 
utvorila jazyková situácia, v ktorej nebolo treba v jazykovej výchove použí-
vať metódy obrany pred vplyvom cudzojazyčných prvkov; preberanie takýchto 
prvkov bolo podmienené tým, či cudzojazyčný prvok je v spisovnej slovenčine 
potrebný. To značí, že v období po roku 1940, ktoré pokladáme za obdobie  
s ú č a s n e j  s p i s o v n e j  s l o v e n č i n y, jazykovedná teória a regulačná 
prax v jazykovom vzdelávaní a jazykovej výchove zásadne nebránila prebera-
niu cudzojazyčných prvkov do spisovnej slovenčiny; preberanie podmieňovala 
p o t r e b n o s ť o u nového prvku v našom spisovnom jazyku, jeho prispô-
sobením sa domácej sústave a pravopisu alebo značnou zložitosťou pri jeho 
prípadnom nahrádzaní ekvivalentným domácim prvkom.

Toto jazykovedné stanovisko v otázkach jazykovej kultúry a jazykovej vý-
chovy, školskej aj mimoškolskej, bolo opreté o výsledky systematického vedec-
kého výskumu a opisu slovenčiny a osobitne spisovnej slovenčiny, tak ako sa 
postupne rozvinul v 20. storočí, ako sa inštitucionalizoval na pôde Univerzity 
Komenského, založenej roku 1919, neskôr aj na ďalších slovenských univerzi-
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tách a najmä na báze Slovenskej akadémie vied a umení, zákonne ustanovenej 
Slovenským snemom roku 1942, v rámci ktorej od 1. IV. 1943 začal svoju čin-
nosť aj Jazykovedný ústav. Vlastný komplexný základný vedecký výskum slo-
venského jazyka sa v akademickom ústave rozvinul až po druhej svetovej vojne 
a najdôležitejšie vedecké a odborné výsledky tento ústav začal publikovať až 
v 50. rokoch 20. storočia. Medzi ne rátame predovšetkým viaceré základné 
lexikografické diela o slovenčine, ďalej Morfológiu slovenského jazyka z roku 
1966 (pod vedením Jozefa R u ž i č k u), Atlas slovenského jazyka, ktorého 
štyri diely v ôsmich zväzkoch vyšli v rokoch 1968 – 1984 (pod vedením Jozefa  
Š t o l c a), početné zásadné monografické a syntetické diela z rozmanitých 
oblastí slovenského jazyka a jeho vzťahov s inými jazykmi, mnohé zborníky 
štúdií a ďalšie diela. Dôležité je spomenúť aj neobyčajne bohatú časopiseckú 
tvorbu, systematické vydávanie troch, prípadne štyroch vedeckých časopisov, 
ktoré prinášali aktuálne vedecké výsledky, prehľadové štúdie, recenzie a infor-
mácie z vedeckého života na Slovensku aj v zahraničí.

Dôležitou súčasťou vedeckého výskumu a opisu slovenčiny sa najmä v me-
dzivojnovom a osobitne v súčasnom období vývinu spisovnej slovenčiny stal  
k o n f r o n t a č n ý slovensko-inojazyčný v ý s k u m. Popri už tradičnom (hoci 
nie systematickom) slovensko-českom porovnávacom výskume sa postupne 
rozvíjal najmä slovensko-inoslovanský výskum a v rámci neho – najmä so zre-
teľom na celospoločenskú a politickú orientáciu štátu – osobitne slovensko-rus-
ký a rusko-slovenský výskum, ďalej slovensko-nemecký, slovensko-románsky, 
slovensko-orientálny a v súčasnosti najmä slovensko-anglický porovnávací vý-
skum. Predmetom konfrontačne orientovaného bádania, uskutočňovaného vo 
viacerých ústavoch Slovenskej akadémie vied, ako aj na Univerzite Komen-
ského v Bratislave, neskôr aj na iných slovenských univerzitách, bola najmä 
slovná zásoba a jeho výsledkom sú predovšetkým početné lexikografické diela 
akademického aj praktického typu a ďalej mnohé monografické aj syntetické 
diela, vedecké štúdie, zborníky a učebné texty.

Našu prehľadovú stať o storočnom vývine a súčasnom stave aj používa-
ní spisovnej slovenčiny zakončíme konštatovaním, že 20. storočie, na ktorého 
konci vznikla aj samostatná Slovenská republika, prinieslo nášmu národnému 
jazyku aj nevšedné spoločenské uznanie v podobe zákonného priznania statu-
su š t á t n e h o  j a z y k a. Takéto vysoké spoločenské postavenie slovenči-
ny uzákonil najvyšší zákon štátu Ústava Slovenskej republiky z 1. IX. 1992,  
v ktorej článku 6 sa ustanovuje, že „na území Slovenskej republiky je štátnym 
jazykom slovenský jazyk“. Z tohto ústavného ustanovenia vychádza aj zákon 
Národnej rady Slovenskej republiky z 15. XI. 1995 o štátnom jazyku Sloven-
skej republiky. Ten predovšetkým v zákonnej dikcii vymedzuje kodifikovanú 
podobu štátneho jazyka, ktorú možno stotožniť so spisovným jazykom, a vy-
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menúva spoločenské sféry, v ktorých je používanie kodifikovanej podoby štát-
neho jazyka záväzné.

Pravdaže, tento zákon o štátnom jazyku Slovenskej republiky udáva iba vše-
obecné zákonné rámce, vymedzuje základné pojmy a termíny z okruhu jazyko-
vého zákonodarstva a určuje oblasti, v ktorých sa vyžaduje záväzné používanie 
kodifikovanej podoby slovenčiny ako štátneho jazyka. Z druhej strany sa žiada 
podčiarknuť, že to, ako sa hoci aj čo najdôkladnejšie formulované zákony budú 
v spoločenskej praxi dodržiavať, to závisí od prístupu každého používateľa 
nášho národného a osobitne spisovného jazyka k tomuto jazyku. Keďže jazyk 
okrem iného platí aj ako nenahraditeľná národná a výrazná kultúrna hodno-
ta, nemajú sa pri vyžadovaní rešpektovania jeho noriem a platnej kodifikácie 
uplatňovať nijaké donucovacie prostriedky. Donútiť sa v otázkach kultúry môže  
predovšetkým každý sám svojou vlastnou kultúrnosťou a uvedomenosťou, za-
loženou na dobrom poznaní v danom prípade jazyka a na dobrovoľnosti, t. j. 
na dobrovoľnom dodržiavaní jeho noriem a kodifikácie. Stále totiž platí, že 
za jazyk ako celonárodnú aj celospoločenskú duchovnú a kultúrnu hodnotu je 
zodpovedný celý národ, a teda aj každý jeho individuálny používateľ.
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Abstract: The paper deals with selected aspects of reformulation and discourse readjustments 
in children’s speech. The study of re-told narratives, obtained in semi-directed interviews 
with two groups of native Slovak children aged from 6 years to 11 years, coming from 
monolingual Slovak and bilingual Slovak-French families, deals with the correspondence 
of reformulated discourse to the original one. The analysis focuses on morphological and 
syntactic variation, in particular on the status of verbal frames from the point of view of 
their presence or absence in oral reproductions, as well as their completeness, acceptability 
and structural complexity. Selected features of verbs get attention, such as perfective and 
imperfective aspect, reflexive character and transitivity, as the most prominent characteristics 
that let show the readjusting competence of young speakers.
Keywords: linguistics, morphology, syntax, verb, Slovak, French

Abstrakt: Štúdia sa zaoberá vybranými aspektmi reformulácie v detskej reči. Predmetom 
výskumu je rozprávanie, ktoré reprodukujú pri poloriadených rozhovoroch dve skupiny detí 
vo veku od  6 do 11 rokov, z monolingválneho slovenského a bilingválneho slovensko-fran-
cúzskeho rodinného zázemia. Cieľom je zistiť mieru korešpondencie medzi reprodukovaným  
a pôvodným príbehom. Analýza sa sústreďuje na morfologickú a syntaktickú variantnosť, 
osobitne na konštrukcie slovies z pohľadu ich uchovania v ústnej reprodukcii, ako aj z pohľa-
du ich úplnosti, vhodnosti a štrukturálnej komplexnosti. Dôraz sa kladie na vybrané vlastnos-
ti slovies ako dokonavosť a nedokonavosť, reflexívnosť a tranzitivita, ktoré možno pokladať 
za najvýznamnejšie z hľadiska posúdenia reformulačnej kompetencie detských hovoriacich.
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INTRODUCTION

La parole des enfants est caractérisée, de manière significative, par sa 
dimension consacrée à la représentation du discours Autre. Le recours à cette 
opération énonciative est lié au fait que le locuteur-enfant est en plein procès 
de l’acquisition du langage. Pour que cette acquisition réussisse, l’enfant 
copie et imite les manières de parler de son entourage et il s’en approprie. Les 
diverses étapes de ce processus témoignent non seulement d’une compétence 
communicative croissante, mais aussi d’une maîtrise progressivement améliorée 
de la production du discours tenant lieu d’un autre discours. Il est possible de 
réfléchir sur ces compétences du point de vue des situations de communication 
qui s’ouvrent au locuteur-enfant, ainsi que du point de vue des contraintes 
génériques qui s’associent à ces contextes situationnels.

Ce texte étudie le récit enfantin reformulé. Il s’agit de la situation de 
communication spécifique où l’enfant reproduit l’histoire qu’il a entendue. Ce 
type de reproduction apparaît souvent spontanément, mais il peut aussi être 
sollicité par l’enseignant dans le contexte scolaire à des fins didactiques. 

1. POINTS DE DÉPART THÉORIQUES

1.1 Le cadre participatif à trois énonciateurs

Pour pouvoir aborder le cas du récit enfantin qui est produit en vue 
de redire l’histoire entendue, nous évoquerons d’abord, sous perspective 
énonciativiste (cf. Kerbrat-Orecchioni 1980), quelques aspects de la situation 
de communication dans laquelle ce type d’énoncé est susceptible d’apparaître. 

Nous nous intéressons, en particulier, à la situation où le cadre énonciatif 
est caractérisé par la présence de trois énonciateurs. Nous entendons par cela 
un « trilogue » où les participants adoptent des rôles différents (cf. Plantin  
– Kerbrat-Orecchioni 1995). Tandis que, entre deux de ces trois énonciateurs, 
une communication en vue d’un échange informationnel classique prend place, 
le troisième énonciateur se comporte en une espèce de médiateur, facilitant 
l’échange entre les deux autres. La raison d’être de la présence de ce troisième 
locuteur réside dans le fait que les deux premiers ne partagent pas l’espace-temps 
de l’énonciation : soit qu’ils ne se trouvent pas, au moment de l’énonciation, 
dans le même endroit, soit que leur communication n’est pas synchrone, 
c’est-à-dire, la réception réciproque de leurs énoncés se fait en différé. Sans 
égard à la dimension de l’espace-temps énonciatif qui n’est pas partagée, il 
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est nécessaire de palier à cette absence de contexte situationnel commun, en 
rapportant les énoncés de l’un et de l’autre dans le temps ou dans l’espace. Il 
faut pour cela une énonciation intermédiaire (ou médiatrice), celle du troisième 
énonciateur. Celui-ci se comporte en messager, en relateur, en commentateur, 
parfois en rédacteur ou en scribe. En dehors de la non-identité des paramètres 
spatio-temporels, la non-identité des codes de communication peut se produire 
entre les deux énonciateurs ; en d’autres termes, il se peut qu’ils ne parlent pas 
la même langue. Dans ce cas, le troisième énonciateur est un traducteur.   

Nous considérons ce type de cadre énonciatif ternaire comme un cas 
de communication médiée au sens très large du terme. Sa spécificité, liée 
à l’hétérogénéité des rôles des énonciateurs, consiste en une série de propriétés 
typiques de l’énonciation du troisième locuteur. Son énonciation est dominée, 
premièrement, par le remaniement des traces du travail référentiel des deux 
premiers énonciateurs selon le paramètre locatif ou temporel changeant ; et par 
le travail de reformulation des contenus des leurs énoncés. Dans tous les cas, 
dans l’énonciation du locuteur-médiateur, il est possible d’observer une place 
importante consacrée au discours tenant lieu de l’autre discours.

1.2 L’énonciation enfantine représentant le discours Autre

La spécificité du contexte énonciatif dans lequel les récits que nous nous 
proposons d’analyser sont reproduits est liée aux caractéristiques personnelles 
des énonciateurs, notamment, dans notre cas, de l’énonciateur enfantin. La 
compétence communicative de celui-ci est en train de se construire (il est possible 
de parler, dans ce contexte, d’une compétence partielle au sens de Ráčková  
– Schmitt 2019), ce qui se traduit par le vocabulaire et par la morphosyntaxe 
s’écartant de la norme de la langue standard. Les enfants apprennent en imitant 
et en reproduisant les productions linguistiques des énonciateurs-modèles. 
Ainsi, la représentation du discours autre est un trait foncier de leurs énoncés. 
La qualité du travail de reproduction/reformulation dépend, elle aussi, de l’âge 
de l’enfant ainsi que, on peut le supposer, des paramètres socioculturels, des 
habitudes familiales et des traditions scolaires de la communauté qui est la 
sienne. Elle dépend en particulier de sa capacité de construire un récit cohérent ; 
les méthodes employées lors de son éducation préscolaire et scolaire jouent un 
rôle important dans ce sens. 

Le locuteur-enfant se trouve souvent dans des situations où la constellation 
trinomique des énonciateurs se met en place. Comme nous l’avons déjà 
évoqué, elles adviennent spontanément, dès que l’enfant ressent le besoin de 
reproduire ce qu’il a entendu, ou, elles sont provoquées de manière artificielle, 
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dès que l’enfant est sollicité de remplir une telle tâche, y compris dans le 
contexte didactique. Il faut tenir compte que dans toute communication avec 
ses co-énonciateurs adultes (les parents, les enseignants, l’enquêteur) son 
comportement communicatif est marqué par la conscience de l’hiérarchie des 
rôles énonciatrices.

Le protocolle d’enquête est construit à partir des hypothèses formulées 
dans les recherches interdisciplinaires acquisitionnistes et pragmatiques 
postulant l’existence du lien entre l’aquisition et la reformulation. Elles 
partent de la conviction selon laquelle « l’acquisition a lieu non pas parce 
que l’enfant sait imiter ce qu’il entend mais parce qu’il peut transformer ce 
qu’il entend. L’acquisition de la langue est donc conditionnée par l’aptitude 
que détient l’enfant à transformer le matériau linguistique qu’il perçoit pour se 
l’approprier » (Martinot 2000, 94). Cette ré-appropriation (se traduisant par la 
présence des traces de reformulation) présuppose la coexistence, dans l’énoncé 
reformulé, de la partie invariante de l’énoncé-source et de la partie variante par 
rapport à celui-ci (Martinot 2003). L’analyse de la nature des deux peut éclairer 
le fonctionnement de la représentation du discous Autre dans le genre du récit.

2. MÉTHODOLOGIE

La recherche empirique apporte une analyse des énoncés reformulés produits, 
d’un côté, par un groupe d’enfants de langue maternelle slovaque (groupe 
1), issus de l’environnement familial monolingue, et, de l’autre côté, par un 
groupe d’enfants bilingues (group 2), issus de l’environnement familial bilingue 
français-slovaque. Les enfants, en nombre de vingt, sont âgés de 6 à 11 ans.

Tableau 1. Description des groupes cibles.
Groupe 1 (monolingue) Groupe 2 (bilingue)

Nom Âge (AA;MM) Nom Âge (AA;MM)

M1 Sofia 10;5 B1 Anička 9;5

M2 Sandra 10;6 B2 Barbora 8;2

M3 Sofia 7;8 B3 Eva 9;0

M4 Mia 9;10 B4 Martina 6;1

M5 Ela 8;5 B5 Lenka 9;11

M6 Karen 10;1 B6 Silvia 10;9
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M7 Andrej 10;3 B7 Andrej 7;5

M8 Max 7;3 B8 Janko 7;2

M9 Peťo 6;1 B9 Michal 8;6

M10 Roman 9;8 B10 Jožko 6;4

Le travail vise l’identification des stratégies de reformulation chez les deux 
groupes d’enfants, en tant qu’une base pour établir une typologie des structures 
reformulées en relation avec l’acquisition du langage par les enfants.

Cette recherche qualitative part de l’hypothèse que les types de stratégies de 
reformulation tracées dans les productions linguistiques des enfants bilingues 
seront différents par rapport à ceux qui seront identifiés dans les énoncés produits 
par les enfants monolingues. L’attention porte donc, en partie, sur l’influence 
de l’environnement, notamment sur l’interférence des langues (acquises et 
en train de l’être) comme des facteurs influant sur l’aquisition bilingue du 
langage. De manière concrète, l’analyse, à valeur de pré-enquête, porte sur 
les correspondances et les pertes entre l’énonciation d’origine et l’énonciation 
reformulée au niveau de la morphosyntaxe, notamment sur le statut des cadres 
verbaux du point de vue de la complétude et de celui d’acceptabilité par rapport 
à la norme de la langue standard, ainsi que sur la complexité structurelle des 
lexèmes verbaux.

Chacun des 20 enfants a entendu la même histoire : l’histoire de Tom et Julie 
(323 mots)1. L’histoire, en langue slovaque, a été lue par l’enquêteur et l’enfant 
a été demandé de la redire, toujours en slovaque, immédiatement après l’avoir 
entendue, aussi fidèlement que possible. Les enfants ont produit des narrations 
de qualité variable, certaines étant très simplifiées 

« Ehm, bolo to o Tomášovi a takej malej dievčatko, čo sa volalo... Martuška. A To-
máš jej dal takú nejakú guľôčku. A potom sa stalo, že chcel by rozprávať s rybami, 
čo sa deje pod vodou, s mravcami, čo sa všetko deje na zemi. A stal sa naj najšikov-
nejším chlapcom. » (Andrej, Groupe 2, 7 ans)

d’autres plus développées
« No, pamätám si, že Julka bola nová žiačka v škole a vedľa a tam bol taký Tomáš 
a pani učiteľka povedala, že, že vedľa teba je miesto, takže Julka si môže vedľa teba 
sadnúť. A potom Julka si sadla a potom... No, že na druhý deň Julka, ona prišla do 
školy, jej ten Tomáš dal tú červeno-zlatú škatuľku. A potom, takže tá škatuľka sa 

1 L’auteur de la traduction slovaque de l’histoire, empruntée à Martinot (2018), est S. Krafčíková. 
La version intégrale du texte en slovaque est disponible en ligne : https://www.ff.umb.sk/
kchovancova/publikacna-cinnost.html.
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páčila, že si ju všade zobrala a potom, keď pani učiteľka povedala vyberte si veci, 
tak tá Julka ona zobrala opatrne tú škatuľku a potom povedala Tomášovi nech ju 
otvorí. A potom Tomáš on otvoril tú škatuľku a potom tam našiel taký papierik, tam 
kde je napísané o ôsmej ťa čakám pod obrovským stromom na začiatku lesa. A on 
sa trošku bál, lebo mal zakázané chodiť do lesa, najmä v noci. A potom on tam išiel 
aj tak, a potom keď tam už bol, tak ho čakala Julka. Tam ho bez slova vzala za ruku  
a potom zaklopala trikrát na ten kmeň a potom sa to otvorilo. Potom tam bolo 
obrovské svetlo a potom oni do toho kmeňa vstúpili a potom... No, že tá Julka pove-
dala, že môže si priať, čo chce a potom on si prial, aby mohol rozprávať s vtákmi, 
lebo vedia, čo všetko čo sa deje v oblakoch, s rybami, lebo vedia všetko, čo sa stane 
vedieť, čo sa čo je všetko vo vode a ešte s mravcami, lebo vedia čo je všetko, čo sa 
stane v na zemi. Ešte sa niečo stalo, ale to si nepamätám. » (Barbora, Groupe 2,  
8 ans)

Le récit enfantin reformulateur relève foncièrement de la représentation du 
discours Autre (RDA), de par sa visée et de par son contenu. Il représente une 
seule entité discursive : le récit d que l’enfant a entendu antérieurement. Le 
récit reformulé D tient lieu de ce récit originel. Quant aux modes de RDA en 
œuvre dans le récit reformulé, la pluralité est gardée, notamment à travers les 
occurrences du DD et du DI. Le récit reformulé est un énoncé oral, non officiel, 
spontané et, dans le contexte didactique, semi-public (cf. Findra 2004).

Dans les 20 narrations reformulées, les réalisations de 5 énoncés, 
présumablement problématiques pour les locuteurs à reformuler, ont été 
observées, avec un intérêt particulier pour les prédicats. L’analyse qualitative 
a porté sur les changement formels et sémantiques dans les cadres verbaux se 
concentrant sur les aspects tels que la présence, la variation and l’acceptabilité 
de la forme verbale : 
a) la présence ou l’absence de la structure prédicative (éventuellement, de 

l’énoncé entier) dans le récit réformulé;
b) la variation liée aux propriétés des verbes (les changements de la transitivi-

té, de la valence, de la perfectivité et/ou du caractère réflechi);
c) l’acceptabilité du lexème verbal employé dans le récit reformulé.

Dans les énoncés choisis (A à E), présentés ci-dessous dans l’ordre 
chronologique de leur apparition dans l’histoire, les constructions marquées 
en gras seront observées. À chaque fois, l’énoncé slovaque repris de l’histoire 
racontée aux enfants, est d’abord présenté. Pour faciliter la compréhension, il 
est suivi par l’énoncé correspondant repris de l’histoire originale en français 
(Martinot 2018). Ensuite, chaque prédicat slovaque analysé est marqué en gras, 
suivi de son équivalent sémantique (sa traduction) en français.
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A.  Julka bude tvoja susedka (Julie sera ta voisine) 
 byť sused (koho) – être le voisin de q

B.  mal zakázané chodiť do lesa (il lui était interdit d’aller dans la forêt)
 zakázať (niečo komu) – interdire (à q de faire qc)

C. trikrát zaklopalo na kmeň (frappa trois fois sur le tronc)
 zaklopať (na čo) – frapper (sur qc)

D. deti oslepilo svetlo (les enfants furent éblouis pas la lumière)
 oslepiť (koho) – éblouir (q)

E. Chcel by som sa naučiť rozprávať s vtákmi (Je veux apprendre à parler 
avec les oiseaux.)

 chcieť sa naučiť rozprávať (s kým) – vouloir apprendre à parler (avec q)

L’attention portera sur cinq verbes : byť, zakázať, zaklopať, oslepiť et 
rozprávať sa représentant différents types de constructions verbales (verbe 
attributif – Vat, construction passive du verbe transitif – Vtd/pass, verbe intransitif 
– Vti, verbe transitif direct – Vtd, construction réfléchie du verbe transitif – Vtd/refl). 
Des liens potentiels entre l’âge des locuteurs, leur milieu familial et la manière 
dont ils/elles remanient le discours Autre sont étudiés. Selon l’hypothèse, les 
enfants issus du milieu bilingue seraient meilleurs reformulateurs, étant donné 
leur répertoire linguistique plus large. Il est probable qu’ils/elles produisent des 
reformulations plus variées que les enfants issus des familles monolingues. 

3. RÉSULTATS

Dans le discours d’origine d, l’énoncé A apparaît dans le contexte suivant :
Tomáško, vedľa teba je voľné miesto, takže Julka bude tvoja susedka, buď na ňu 
dobrý! 
[Arrivée en classe, la maîtresse a dit : « Les enfants, je vous présente votre nouvelle 
camarade, elle s’appelle Julie. Tom, la place est libre à côté de toi, Julie sera ta 
voisine, sois bien gentil avec elle ! »]

Comme le montre le tableau 2 ci-dessous, la plupart des locuteurs n’a 
pas gardé la construction attributive bude tvoja susedka (sera ta voisine). La 
construction attributive n’est présente que chez deux locuteurs du groupe 1, 
âgés 8 et 9. La plupart (5 bilingues et 6 monolingues) ont utilisé le prédicat 
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simple réfléchi sadnúť si vedľa koho (s’asseoir à côté de q). Quelques-uns 
ont opté pour une construction factitive (dať sadnúť – faire q s’asseoir) ou 
périphrastique (chodiť si sadnúť – aller s’asseoir). Les verbes slovaques sadnúť 
si (s’asseoir) et sedieť (être assis) diffèrent du point de vue de la perfectivité. 
Dans plusieurs cas, le cadre de valence du verbe perfectif sadnúť est reproduit 
correctement. Néanmoins, ce n’est pas le cas toujours. Plusieurs solutions 
inacceptables sont observées, notamment chez les locuteurs du groupe 2 (sedieť 
si ; chodiť si sadnúť) ; leur inacceptabilité consiste dans la présence des conflits 
entre le caractère imperfectif et le caractère réfléchi.

Tableau 2. Les réalisations de l’énoncé A.
d D

Julka bude tvoja 
susedka (Julie sera ta 
voisine.)
--------------------------
byť sused (koho)
être le voisin (de q)

B1 *sedieť si (kde)

B2, B4, B9, M1, M2, M3, M5, M7 sadnúť si (kde)

B3 dať niekoho sadnúť (kde)

B5 ísť (kam)

B6, B7, B10, M4 - 

B8 *chodiť si sadnúť vedľa koho

M8 sedieť (kde)

M9 musieť si sadnúť (kde)

M6 bude susedka (koho)

M10 bude spolusediacou (koho)

La construction passive du prédicat dans l’énoncé B est relativement 
complexe. L’interdiction exprimée par le verbe zakázať (dans une construction 
passive moins usuelle mať zakázané / être proscrit de faire quelque chose) est 
liée à l’action d’aller dans la forêt (exprimée par le verbe intransitif chodiť – to 
go). Voici le contexte d’origine de l’énoncé : 

Tomáš sa trošku bál, lebo mal zakázané chodiť do lesa, najmä v noci. [Tom avait 
un peu peur parce qu’il lui était interdit d’aller dans la forêt, surtout la nuit.]

L’énoncé B s’est montré comme véritablement problématique. Des 
réalisations variées apparaissent dans le corpus (cf. Tableau 3). La moitié 
exacte des locuteurs l’ont omis dans leurs récits ; 8 d’entre eux étaient les 
enfants bilingues. Parmi les reformulations proposées, 4 adhèrent strictement 
à l’original (B2, M1, M6, M7), un locuteur (M3) hésite entre la construction 
active et la construction passive employant les deux successivement. Trois 
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locuteurs modifient la modalité du prédicat (nemať chodiť – ne pas avoir à 
aller ; nemôcť chodiť – ne pas pouvoir aller /imperf./ ; nemôcť ísť – ne pas 
pouvoir aller /perf./) 

Tableau 3. Les réalisations de l’énoncé B
d D

Mal zakázané 
chodiť do lesa (il lui 
était interdit d’aller 
dans la forêt
--------------------------
mať zakázané 
(komu) chodiť (kam) 
– interdire (à q) de 
faire (qc) 

B2, M1, M6, M7 mať zakázané chodiť (kam)

M4 zakázať (komu) chodiť (kam)

M3 mať zakázané ísť (kam), zakázať (komu) ísť (kam)

M5 nemôcť chodiť (kam)

B4 nemôcť ísť (kam)

M2 nemať chodiť (kam)

B1, B5, B6, B7, B8, B9, B10, M8, M9, M10 -

L’énoncé C apparaît dans le contexte suivant :
Dievčatko bez slova chytilo Tomášovu ruku a trikrát zaklopalo na kmeň obrovského 
stromu. [Sans dire un mot, la petite fille prit la main de Tom et frappa 3 fois sur le 
tronc du gros arbre.]

Les réalisations de l’énoncé C sont présentées dans le Tableau 4 ci-dessous. 
Neuf locuteurs ont gardé le mot original zaklopať, deux locuteurs monolingues 
ont modifiés le préfixe pour obtenir un diminutif perfectif (poklepkať, poklop-
kať), un locuteur bilingue (B8) a utilisé le verbe imperfectif klopať. Le locuteur 
M8 a modifié la construction verbale en ajoutant l’epxression d’instrument et 
résumant le contexte précédent. Ainsi, Julka trikrát jeho rukou zaklopala na 
strom où jeho rukou remplace le segment dievčatko chytilo Tomášovu ruku. 
L’énoncé C est absent de 7 récits.

Tableau 4. Les réalisations de l’énoncé C. 
d D

Trikrát zaklopalo na 
kmeň (frappa trois 
fois sur le tronc)
--------------------------
zaklopať (na čo) – 
frapper (sur qc)

B1, B2, B3, B5, B6, M3, M5, M6, M10 – zaklopať (na čo)

B8 – klopať (na čo)

M2 – poklepkať (na čo)

M7 – poklopkať alebo niečo s tým stromom

M8 – zaklopala (čím) (na strom)

B4, B7, B9, B10, M1, M4, M9 - 
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L’énoncé D comprend un verbe transitif oslepiť (éblouir) :
Kmeň sa roztvoril a deti oslepilo svetlo, ktoré zaplavilo vnútro stromu. [Tout à coup, 
le tronc s’ouvrit et les enfants furent éblouis par la lumière qui inondait l’intérieur 
de l’arbre.]

Le tableau 5 montre les réalisations de l’énoncé D. Presque la moitié des 
locuteurs n’a pas gardé cette construction dans leurs récits. Six locuteurs ont 
été capables de la reproduire fidèlement. Trois locuteurs bilingues ont opté pour 
une construction analytique verbo-nominale byť svetlo (il y a eu une (grande) 
lumière). Celles-ci a été employée plus fréquemment par les enfants du groupe 
2 que par les enfants du groupe 1. Un seul locuteur a employé le verbe d’origine 
oslepiť – éblouir. Dans le groupe 1, au contraire, le lexème oslepiť apparaît, en 
alternance avec ožiariť.

Tableau 5. Les réalisations de l’énoncé D.

d D

deti oslepilo svetlo 
(les enfants furent 
éblouis pas la 
lumière)
-------------------
oslepiť (koho) – 
éblouir (q)

B3, M1, M4, M6, M7, M9 – oslepiť (koho)

M2, M10 – ožiariť (koho)

B1, B2, B5 – byť svetlo 

B4, B6, B7, B8, B9, B10, M3, M5, M8 -

L’énoncé E contient un verbe réfléchi rozprávať sa / parler avec q : 
Chcel by som sa vedieť rozprávať s vtákmi... [Je veux apprendre à parler avec les 
oiseaux.]

Tableau 6. Les réalisations de l’énoncé E.

d D

Chcel by som sa 
vedieť rozprávať 
s vtákmi (Je veux 
apprendre à parler 
avec les oiseaux.)
------------------------
Chcieť sa vedieť 
rozprávať (s kým)  
– vouloir savoir 
parler (à q)

B2, B3, B7 – rozprávať (s kým)

B5, B6 počuť/vedieť čo hovoria

B8 – vedieť, čo sa stane

B10, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M10 – 
rozprávať sa (s kým)

B1, B4, B9, M9 - 
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L’énoncé 5 contient un verbe réfléchi rozprávať sa – parler avec q. Dans le 
groupe 2 (bilingue), il y a une hésitation récurrente entre le caractère réfléchi 
et le caractère non réfléchi du verbe. Cette incertitude résulte probablement 
de l’interférence avec la langue française. Le problème apparaît uniquement 
dans le groupe bilingue. Quelques locuteurs arrivent à éviter la difficulté 
en employant un lexème différent (hovoriť – dire, parler). Dans le groupe 
1 (monolingue), tous les locuteurs utilisent le verbe réfléchi. Des variations 
sont observées au niveau de la modalité de l’énoncé, ainsi qu’une hésitation 
concernant la position du marqueur sa.  

4. DISCUSSION

Ayant observé les mêmes 5 énoncés dans chacun de 20 récits réformulés, le 
corpus d’analyse consistant, potentiellement, de 100 énoncés, produits par les 
enfants, aurait du être formé. En raison des omissions de certaines parties de 
l’histoire dans leurs reproductions, tous les verbes observés n’aparaissent pas 
chez tous les locuteurs. Ainsi, nous avons à disposition le total de 64 énoncés, 
dont 29 ont été tirés des récits des enfants bilingues, et le autres 35 ont été 
produits par les enfants monolingues. L’hypothèse postulant l’existence du 
lien entre la capacité de refeormulation (associée à la capacité de varier les 
structures pour rendre l’idée) et le milieu bilingue dont les locuteurs sont issus 
est pourtant confirmée. Les verbes observés n’ont été reproduits fidèlement 
que dans 8 énoncés produits par les bilingues contre 24 reproductions fidèles 
produites par les monolingues. Ainsi, dans les limites de l’échantillon des 
énoncés étudiés, les locuteurs bilingues sont capables de varier plus leurs 
manières de s’exprimer au niveau grammatical et au niveau lexical.

En regardant de plus près la nature de la variation liée aux propriétés verbales 
dans les énoncés reformulés, il est possible de constater qu’elle concerne avant 
tout les nuances aspectuelles, c’est-à-dire le caractère perfectif vs imperfectif de 
l’action verbale. C’est ici que le degré le plus haut de l’incertitude des locuteurs 
bilingues se manifeste. Ce constat est justifié par l’importance de l’opposition 
aspectuelle dans le système verbal slovaque (comme dans ceux des autres 
langues slaves). En même temps, l’opposition aspectuelle entre le perfectif 
et l’imperfectif représente une des différences cruciales entre les systèmes 
grammaticaux du slovaque et du français. Parmi d’autres phénomènes sujets à 
la variation il y a la réflexivité et, dans une moindre mesure, la valence verbale. 
Le nombre peu élevé des modifications des cadres de valence s’explique, en 
toute probabilité, par le fait que le sujet de l’histoire racontée aux enfants et 
reproduite par ceux-ci, est lié à la vie à l’école et donc avec les réalités que les 
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enfants ressentent comme très familières. Les verbes étudiés le sont aussi. La 
familiarité des unités lexicales sélectionnées pour l’analyse est la raison la plus 
probable de la reproduction pour la plupart correcte de leurs cadres de valence.

Comme il a été déjà indiqué, la reproduction à l’identique des verbes du 
texte d’origine dans les récits reformulés est plus fréquente dans le groupe des 
locuteurs monolingues que dans le groupe des locuteurs bilingues. Ce résultat 
témoigne d’une meilleure accessibilité des unités lexicales dans le vocabulaire 
actif des monolingues, tout comme de leur meilleure expérience communicative 
en langue slovaque.

CONCLUSION

L’étude de la représentation du discours utre informe sur les schémas 
énonciatifs en oeuvre dans les interactions humaines. L’omniprésence de la 
RDA peut être observée dans les interactions à trois. Au sein de ce champ 
d’intérêt, cette étude a porté sur les cas particuliers de locuteurs-enfants. 
L’étude qualitative menée à partir d’un échantillon d’énoncés puisés dans les 
récits reformulés des enfants issus des milieux monolingue et bilingue montre 
des possibles correlations entre les variables sociales et linguistiques. La 
maîtrise des opérations discursives complexes (la reformulation) est clairement 
liée à la richesse des répertoires linguistiques des locuteurs (la compétence 
communicative développée dans un environnement monolingue ou bilingue). 
Une recherche de grande échelle reste à être conduite pour confirmer ou 
infirmer ces liens. Une corrélation entre l’âge des locuteurs dans le processus 
d’acquisition et leur compétence reformulatrice est probable également et 
attend sa preuve empirique.
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Abstract: The article explains the phenomenon of multiculturalism, traces its history 
concisely on the territory of present-day Slovakia and proposes a research project aimed at 
analyzing the influence of multiculturalism on the Slovak population of different age, various 
language groups and family background. The pupils and teachers of Bratislava international 
schools with extended language teaching and non-Bratislava ones with the Slovak language 
of teaching will be used as research subjects. In Slovakia, multiculturalism originates in the 
Austro-Hungarian Empire with different language groups including German culture which 
has enriched the Slovakian heritage. The post-war globalization based on trade, tourism, 
development of the media and digital technologies and actually many foreign students 
facilitated the development of multiculturalism. This context of multicultural influences 
will be analyzed using nonparametric multiple comparisons.
Keywords: culture, civilization, globalization, intercultural society, intercultural education, 
multiculturalism

Abstrakt: Článok vysvetľuje fenomén multikulturalizmu, stručne sleduje jeho históriu na 
území súčasného Slovenska a navrhuje projekt výskumu, ktorého cieľom bude analyzovať 
vplyv multikulturalizmu na slovenskú populáciu rôzneho veku, rôznych jazykových sku-
pín a tiež rodinného zázemia. Ako subjekty výskumu sa použijú žiaci a učitelia z medziná-
rodných škôl s rozšíreným jazykovým vyučovaním v Bratislave a nebratislavské školy so 
slovenským vyučovacím jazykom. Multikulturalizmus na Slovensku má pôvod v Rakús-
ko-Uhorskej monarchii s rôznymi jazykovými skupinami, vrátane nemeckej kultúry, ktorá 
obohatila slovenské dedičstvo. Povojnová globalizácia založená na obchode, cestovnom 
ruchu, rozvoji médií a digitálnych technológií a v súčasnosti množstvo zahraničných štu-
dentov pomáha rozvoju multikulturalizmu. Tento kontext multikultúrnych vplyvov bude 
analyzovaný neparametrickým mnohonásobným porovnaním.
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INTRODUCTION

Le phénomène social de la mondialisation revêt un registre de manifestations 
particulières : intensification des échanges socioculturels, développement – bien  
que partiel – du tourisme, densification des échanges commerciaux, etc.

Les médias, et tout particulièrement la télévision, mettent des informations 
de tous ordres à la disposition des consommateurs universels, beaucoup plus 
relayées encore par l’efficacité des dernières évolutions technologiques qui 
consacrent l’avènement du numérique et le règne des réseaux sociaux. Les 
jeunes des pays du monde occidental, cibles de prédilection de ce vaste marché 
du numérique, sont tout spécialement sensibilisés à cette communication 
qui comporte une indéniable dimension interculturelle. Ils sont d’ailleurs, 
majoritairement, partie prenante de la culture cosmopolite en gestation 
(Ladmiral et Lipiansky 2015, 7).

La mondialisation est à distinguer de l’interculturalité, qui reflète et 
caractérise la situation de dialogue mutuel et de communication entre les 
cultures. 

1. L’INTERCULTURALITÉ À TRAVERS LE TEMPS

Etymologiquement, le terme « culture » vient du latin cultura définissant 
au sens propre le travail de la terre et des champs. Au sens figuré, Cicéron 
l’utilisait pour définir métaphoriquement la culture de l’âme, la formation de 
l’esprit par l’enseignement.

La définition de la culture s’est souvent limitée aux mondes artistique et 
littéraire. Le Dictionnaire de l’éducation de Renald Legendre définit la culture 
comme étant : « un ensemble de manières de voir, de sentir, de percevoir, 
de penser, de s’exprimer, de réagir, des modes de vie, des croyances, des 
connaissances, des réalisations, des us et coutumes, des traditions, des normes, 
des valeurs, des mœurs, des loisirs, des aspirations qui distinguent les membres 
d’une collectivité et cimentent son unité à une époque donnée » (Legendre 
1998, 133).

En sciences sociales, la culture est présentée par l’analogie de l’iceberg 
de Gary R. Weaver (1986). Tel un iceberg, la culture est composée de deux 
parties : la partie visible-externe et la partie invisible-interne. Dans la culture 
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externe sont présents les opinions et les comportements qui sont conscients, 
appris explicitement, faciles à changer et qui sont de l’ordre des connaissances 
objectives tels les arts, la littérature, les tenues vestimentaires, etc. Cette culture 
est immédiate et facile à identifier en tant que telle. Par opposition, la culture 
interne se définit par son caractère inconscient, par un apprentissage implicite, 
par la difficulté à être modifiée et par des connaissances subjectives. Il s’agit 
de valeurs, de pensées et de conceptions tels les modes conversationnels, le 
langage corporel, la notion de ce qui est juste ou non, les éléments relatifs à 
l’éducation des enfants, etc. Cette culture est plus difficilement perceptible de 
manière spontanée et donc plus difficile à mettre en évidence (Chaves, Favier 
et Pélissier 2012, 9 – 10).

A présent au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada la notion de 
multiculturalisme est associée à l’accueil des migrants. Il se définit par la 
cohabitation et la coexistence parallèle de plusieurs groupes socioculturels au 
sein d’une société. Chaque groupe est reconnu et identifié en tant que tel et a une 
liberté d’action. Dès la Renaissance, les artistes et intellectuels comme Érasme 
parcouraient l’Europe afin de partager leurs savoirs [d’où l’appellation actuelle 
du programme d’échanges Erasmus, destiné aux étudiants des pays membres 
de l’Union Européenne]. Ces rencontres n’étaient cependant réservées qu’à une 
certaine élite. 

La notion de multiculturalisme est associée à l’accueil des migrantsoù des 
individus issus des groupes minoritaires devant acquérir des éléments culturels 
des groupes majoritaires du pays qui les accueille, tout en conservant leur 
identité culturelle. Les groupes culturels majoritaires quant à eux, peuvent ne 
pas adopter des traits culturels des groupes minoritaires (Chaves, Favier et 
Pélissier 2012, 11).

L’interculturel se définit comme un processus dynamique d’échanges entre 
différentes cultures. En tant que tel, c’est un concept récent. L’interculturalité, 
considérée comme son existence objective dans la société, est, de fait, ancienne. 
Les êtres humains ont toujours appartenu à des groupes culturels différents. Les 
rencontres et les métissages se réalisaient alors par l’intermédiaire du commerce, 
des conquêtes. Depuis la colonisation, le termeinterculturel ouvre une nouvelle 
perspective : celles de regards croisés. Si la différence culturelle existe, elle 
n’est plus envisagée comme une menace, mais comme un enrichissement 
culturel réciproque (Verbunt 2011, 12). L’interculturel n’existe que lorsqu’il y  
a un échange, une rencontre et un partage. Il n’est pas un contenu d’enseignement, 
mais plutôt une démarche qui vise la construction de passerelles, de liens entre 
les cultures. Cette approche est par conséquent une reconstruction constante 
de l’identité dans la relation avec l’autre ; il s’agit, d’une part, d’accepter la 
diversité des regards, de rencontrer d’autres points de vue et de comprendre 
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des modes de vie différents et d’autre part, de comprendre que l’on est soi-
même rarement le produit d’une seule appartenance culturelle (Chaves, Favier 
et Pélissier 2012, 12 – 13).

2. PLACE DE LA FRANCOPHONIE DANS  
L’INTERCULTURALITÉ EN EUROPE

Les processus culturels actuels en Europe comme l’évoque Mistrík (2005, 60) 
présentent apparemment deux tendances : l’acceptation de valeurs communes 
et parallèlement, l’émergence de nouvelles valeurs non partagées. On peut 
donc y observer, tant la mondialisation que la différenciation interne de la 
culture européenne. Les bases et les valeurs communes sont consolidées dans le 
contexte européen, mais différenciées au niveau des individus, des régions ou 
des communautés. Ainsi, le processus de différenciation fait partie du contexte 
de la mondialisation, nous suivons l’évolution de la culture européenne dans 
deux directions différentes, parfois complémentaires. En Europe, l’identité 
européenne est renforcée tandis que l’identité des régions, des groupes et des 
individus se renfonce aussi.

L’association attire notre attention sur la nature multiculturelle de l’Europe 
dans le cadre de la mondialisation. Grâce à la différenciation au sein de la 
mondialisation, le multiculturalisme ne cesse de croître. 

La dimension francophone est cultivée par un certain nombre d’identités 
culturelles qui s’efforcent de créer une loi du Droit au language et à la culture 
comme l’un des Droits fondamentaux de l’être humain. La France a longtemps 
été une puissance coloniale et l’interculturalité y est explorée depuis longtemps. 
En 1880, le géographe français M. Ounésime Reclus utilisa pour la première 
fois le terme « francophone ». Il représentait la zone géographique où la langue 
française était implantée, évoluant progressivement au rythme de mélanges 
culturels et mélangeant le « métissage » du monde colonial en plein essor. 
Ounésime Reclus évoque la communauté de pays et de peuples développés 
dans son ouvrage « France, Algérie et colonie ». C’est seulement en 1930 que 
l’adjectif « francophone » apparaît dans les dictionnaires sous la définition de 
ceux dont la langue maternelle est le français, mais le nom « francophone » 
n’y figure pas encore. Le nom « francité » désigne, lui, un terme inventé par 
Léopold Senghor, qui exprime la connexion entre toutes les caractéristiques de 
la civilisation française (Ellenbogen 2006, 9 – 10).
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3. ÉVOLUTION DE L’INTERCULTURALITÉ EN SLOVAQUIE

Le phénomène de l’interculturalité en Slovaquie doit être envisagé dans 
un contexte historique plus large. L’interculturalisme procède d’une tradition 
historique en Autriche-Hongrie, dont la Slovaquie est, en partie, héritière du 
patrimoine socioculturel.

Dans la Première République, on comptait par exemple 3 000 000 habitants 
de nationalité allemande, ce qui en faisait une population numériquement 
plus importante que les Slovaques. La culture allemande devait, évidemment, 
influencer et interagir avec d’autres groupes linguistiques et culturels. Cela 
vaut également pour notre capitale qui était dans le passé lointain la ville du 
couronnement du Royaume de Hongrie. Presbourg (Bratislava) était autrefois 
une ville multilingue où l’on parlait allemand, hongrois et latin.

Au 18ème siècle, on parle peu du slovaque. Nous pourrions parler plus 
précisément de Bratislava de quatre langues, le yiddish étant également parlé. 
Pour de nombreux citoyens de Bratislava, l’histoire de la Première République 
de Bratislava est également intéressante parce qu’ils y trouvent quelque 
chose qu’ils aimeraient avoir aujourd’hui et qu’ils n’ont pas. Une partie de 
cette histoire attrayante est l’ouverture aux cultures, la tolérance, y compris la 
tolérance religieuse. Bratislava faisait partie d’un espace plus vaste d’Europe 
centrale, selon Tancer qui ajoute : « tout cela est toujours présent aujourd’hui ». 
Bien que, de l’avis de l’auteur, ce contexte ait été perturbé par le développement 
de l’après-guerre (Tancer 2016, 304).

Erich Mistrík (2005, 21) s’est notamment penché sur la question du 
multiculturalisme dans le contexte slovaque. Il suggère qu’il s’efforce de rester 
un système relativement homogène, c’est-à-dire qu’il est constamment à la 
recherche de ses spécificités et cherche constamment à se définir par rapport à 
d’autres cultures différentes, proches ou lointaines. Le caractère multiculturel 
de la société slovaque doit donc être considéré comme « un processus continu » 
(Mistrík 2005, 87). Nous voudrions ajouter à cela que l’Europe est la patrie d’un 
citoyen slovaque et la Slovaquie un chez-soi, le processus de développement 
interculturel étant contradictoire. Cela va de l’ouverture à l’Europe au 
protectionnisme national et à l’isolationnisme.

Par la culture « nationale » slovaque, on entend une culture territoriale 
de la République Slovaque soumise à l’interpénétration globale des cultures 
étrangères qui est de plus en plus nette et rapide. 

En Slovaquie, notamment dans la capitale ou dans d’autres centres 
économiques et administratifs, on trouve des écoles primaires et secondaires 
dont la langue d’enseignement est une langue étrangère : l’École française 
internationale de Bratislava – AEFE, English International School of Bratislava 
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– EISB, The British International School Bratislava, LEAF Academy, Deutsche 
Schule Bratislava, etc. Ces écoles sont fréquentées tant par des enfants 
d’étrangers que par des enfants de citoyens slovaques. Beaucoup d’étrangers 
étudient, eux, dans les universités slovaques.

Au cours de l’année universitaire 2017/2018, 11 565 étrangers étaient 
inscrits aux trois niveaux d’études (CVTI, Štatistická ročenka – vysoké školy 
(2017/2018) 2018), ce qui représente 8,6% de l’ensemble des étudiants et 
dépasse la moyenne des pays de l’OCDE (OECD. Education atglance 2017). 
Ainsi, la culture slovaque est en train de devenir multiculturelle.

En réaction à cette tendance, il existe en Slovaquie un courant qui cherche à 
se défendre contre la multiculturalité. La société slovaque manifeste donc une 
ambivalence par rapport à la multiculturalité. Au fil du temps, de nombreux 
critères propres à l’interculturalité se transforment. Cette tendance est plus 
marquée chez les enfants provenant des couples mixtes, où l’un des parents  
a une nationalité autre que slovaque, que chez les enfants provenant de couples 
de slovaques exclusivement. On peut supposer que les étrangers vivant dans un 
milieu exclusivement constitué de slovaques d’origine pourraient s’isoler. 

Il découle de ce qui précède, une préoccupation très particulière sur la 
problématique de l’interculturalité en Slovaquie, qui s’exprime notamment par 
le biais des enquêtes et analyses statistiques. 

4. HYPOTHÈSE

Différentes hypothèses faisant suite à notre appréhension intuitive fondent 
l’étude prospective qui sera menée au sein d’écoles internationales à Bratislava.

Avec le temps, certains critères d’interculturalité changent, et ils donnent 
lieu à :
• Une meilleure adaptation des enfants provenant des familles mixtes, 

comparable àcertaines analogies de l’inhibition différentielle en neurophy-
siologie;

• Une meilleure adaptation et une plus grande intégration des petites filles, 
traduisant les dispositions verbales particulières de la gente féminine, qui 
s’explique par la domination de l’hémisphère gauche chez la femme et son 
exceptionnelle mémoire acoustique (Schmidt, Thews et Lang 2000, 185 – 
186); 

• Une meilleure intégration des enfants parlant plusieurs langues, signe d’une 
analogie de l’inhibition différentielle;

• Une meilleure adaptation des enfants plus jeunes, expression de la plasticité 
et du dynamisme du système nerveux central. 
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5. MATÉRIEL ET MÉTHODES

Nous allons créer un modèle expérimental basé sur un échantillon aléatoire 
d’une population scolaire issue d’écoles mettant l’accent sur un enseignement 
linguistique étendu, ces écoles étant généralement choisies par des élèves 
d’origine étrangère.

Différents groupes d’au moins six membres seront constitués en regroupant 
des échantillons de nationalités identiques slovaques vs étrangères vs mixtes, 
subdivisés en fonction de leur âge (de 8 à 10 ans vs 10–13 ans vs 14–16 ans) 
et de leur genre. Les groupes seront comparés longitudinalement pendant trois 
périodes en intervalle de six mois au minimum. Une comparaison transversale 
sera appliquée sur les groupes I, II et III, en comparant les tranches d’âges et 
les genres respectifs. 

Durant ces trois périodes, au moins trois fois, nous appliquerons des 
entretiens et des questionnaires standardisés a fin d’identifier les associations 
formelles et sémantiques spontanées et provoquées sur l’interculturalité. 
Nous allons concevoir et développer des questionnaires originaux comme 
test didactique, avec au moins 3 à 5 questions, qui permettront par exemple 
d’évaluer dans quelle mesure les élèves sont informés de la culture française et 
de ce qu’ils savent ou imaginent lorsqu’un terme français, ou une phrase, etc. 
est prononcé. Des observations enregistrées seront analysées par les méthodes 
numériques. Nous utiliserons cette méthodologie pour voir dans quelle mesure 
ils perçoivent la langue comme faisant partie de la culture française. En préparant 
le dialogue interculturel, nous sélectionnerons également des éléments issus de 
la culture slovaque. Nous nous concentrerons ensuite sur l’élaboration d’un 
glossaire et la création d’une partie applicative. Nous élaborerons également 
des fiches pédagogiques pour les élèves désirant intégrer la culture française. 
Le développement et l’évaluation des tests utilisés seront basés sur le cadre 
commun de référence, tel que discuté par Butašová et Lalinská (Butašová et 
Lalinská 2014, 141).

Notre approche sera basée sur des méthodes statistiques quantitatives non-
paramétriques, par le canal des comparaisons multiples, respectivement via 
la méthode triangulaire et la méthode qualitative. Nous acceptons ou rejetons 
l’hypothèse. Si les moyens matériels et techniques ne sont pas réunis pour 
pouvoir mener à bien cette étude au sein des écoles, nous proposons de transposer 
cette recherche qualitative des facteurs interculturels dans l’environnement 
des sociétés multinationales en Slovaquie. Nous étudierons la communication 
interpersonnelle dans un environnement plurilingue, ainsi que ses répercussions 
internes sur le climat, au sein de la société et son impact économique.
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Cependant, il serait nécessaire d’adapter une méthode de recherche efficace 
en s’appuyant sur une méthodologie différente, comme celle de Hofstede 
(Hofstede, Hofstede et Minkov 2010, 349). Ce psychologue néerlandais a 
élaboré un modèle comparable à celui de l’iceberg, le célèbre « modèle de 
l’oignon ». Dans la couche intérieure au cœur de l’oignon, Hofstede situe les 
valeurs d’une culture, celles qui représentent la partie invisible. Selon lui la 
culture est une « programmation mentale » distinguant les membres d’une 
culture par rapport à l’autre (Bollinger et Hofstede 1987, 27).

Ce travail serait alors basé sur un projet comportant une approche 
qualitative et éventuellement une seconde phase quantitative, en explorant les 
six dimensions des structures organisationnelles, pour comparer les différences 
entre des pays dans des grandes entreprises internationales, comme cela a été 
fait au sein de la multinationale américaine IBM (Hofstede 1991, 181 – 183). 
Nous procéderions de la même manière, en traitant des données analogues à 
l’environnement slovaque. La recherche sur les facteurs interculturels dans les 
grandes entreprises multinationales présentes sur le marché slovaque pourrait 
également être réalisée de manière analogue. 

6. DISCUSSION

Les sociétés actuelles sont caractérisées de fait par le pluriculturel, car des 
expériences et des échanges culturels et dynamiques régissent les diffèrent 
rapports sociaux, notamment grâce aux diverses politiques préconisées 
par le Conseil de l’Europe en matière de migration et d’éducation. Selon le 
Conseil de l’Europe, le pluriculturalisme suppose une identification à des 
valeurs, croyances et/ou pratiques d’au moins deux cultures. Pour ce faire, 
il faut acquérir les compétences nécessaires pour une interaction dans ces 
cultures. La pluriculturalité est donc la capacité à s’identifier et à participer 
à plusieurs cultures. Les auteurs du Cadre européen de référence pour les 
langues (CECR), publié en 2001, revendiquent plusieurs objectifs : faire 
acquérir à tout citoyen européen une compétence plurilingue et pluriculturelle 
afin de faciliter la mobilité géographique, préserver le plurilinguisme, et enfin 
promouvoir la démocratie (Chaves, Favier et Pélissier 2012, 1 – 12). Être plu-
riculturel signifie acquérir des connaissances, de savoir-être pour interagir et 
communiquer dans au moins deux cultures. Comprendre et vivre la diversité 
des langues et des cultures est, ainsi, à la fois un but et un moyen pour un 
enseignement de qualité.

Le document principal qui a influencé la conception actuelle de l’apprentis-
sage des langues en Slovaquie est le CECR. Le CECR invite à la construction 
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d’une compétence interculturelle par la spécification des compétences générales, 
linguistiques, sociolinguistiques et pragmatiques.

Il est très important de tenir compte du cadre de plurilinguisme soutenant 
le développement de l’éducation plurilingue interculturelle, notamment la 
publication du C.A.R.A.P, Cadre de Références pour les Approches Plurielles 
des langues et des cultures (Candelier, Camillieri, Castellotti, De Pietro, Lorinz 
et Meissner 2012) complétant les documents Portfolio des langues (Conseil de 
l’Europe 2007, 47). En France, la réflexion sur l’interculturel a été fortement 
marquée ces dernières années par les problèmes liés à l’immigration (Ladmiral 
et Lipiansky 2015, 11 – 12).

CONCLUSION

Les facteurs interculturels vont jouer un rôle important à court et à moyen 
terme au sein de la société slovaque. Déjà, l’impact de ces facteurs interculturels 
est notamment remarquable au sein des entreprises multinationales. Ici, 
coexistent des collaborateurs de facto de cultures et de langues différentes, ce 
qui modèle les performances des employés et le climat général.

L’environnement éducatif devrait également être affecté favorablement 
par le pluriculturalisme et ses valeurs, afin de donner toutes ses chances à 
la prochaine génération slovaque. Il apparaît aussi que l’éducation pluri- et 
l’éducation multi- culturelle sont étroitement liées. Leur interaction peut aider 
à augmenter l’efficacité du processus éducationnelet conséquemment, prévenir 
la crainte qui engendre l’intolérance, le racisme, la xénophobie. L’enjeu 
politique slovaque majeur sera de s’adapter à l’environnement globalisé actuel.
Notre étude est incomplète. D’autres études transdisciplinaires apporteront un 
éclairage opportun sur les dynamiques d’interculturalité et de pluriculturalité 
auxquelles est confrontée la société slovaque, dans cette première moitié du 
vingt-et-unième siècle.
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Abstract: The present paper focuses attention on various traditional and modern perspectives 
on language and on this basis various definitions of language are discussed. An emphasis is 
put on the theory of systems and the process of communication as points of departure for 
linguistic analysis. In this sense, the paper endorses the view that language is an open and 
complex adaptive and non-linear system of symbols and non-verbal signs which people use 
for communication. Language is constantly changing in relation to the environment, and 
language changes are necessary to maximize the process of communication.
Keywords: systems theory, non-linearity, perspectives on language, language signs, the 
process of communication

Abstrakt: Príspevok upriamuje pozornosť na rozličné tradičné i moderné perspektívy jazy-
ka a na tomto základe sa rozoberajú rozličné definície jazyka. Dôraz sa kladie na teóriu sys-
témov a proces komunikácie ako východiská pre lingvistickú analýzu. V tomto zmysle sa 
v príspevku prikláňame k názoru, že jazyk je otvorený a komplexný adaptačný a nelineárny 
systém symbolov a neverbálnych znakov, ktorý ľudia používajú na komunikáciu. Jazyk sa 
neustále mení vo vzťahu k životnému prostrediu a jazykové zmeny sú potrebné na to, aby 
sa maximalizoval proces komunikácie.
Kľúčové slová: teória systémov, nelineárnosť, perspektívy jazyka, jazykové znaky, proces 
komunikácie

INTRODUCTION

The following paper is an attempt to work towards an essential definition 
of language which might be of use for anyone interested in studying language 
in all its forms and manifestations. It is especially intended for university 
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students of English philology in this country who are supposed to take courses 
in various linguistic disciplines, and of course, for any reader interested in 
linguistic problems. The introductory course is entitled An Introduction into the 
Study of English, and in this course, our students are supposed to grow familiar 
with basic linguistic terminology, concepts, definitions, systems, theories, 
rules, units, principles, the scope of linguistics, the goals of linguistic theory, 
etc. From among the above categories it is the definition of language which 
has an exceptional status since it is at the core of any linguistic theory. There 
are numerous linguistic theories, each postulating and operating with its own 
definition of language, or its own perspective on language. At the same time, 
this presupposes that there are also many definitions of language that represent 
various linguistic movements. Language is viewed in various theories as “a 
genetic inheritance, a mathematical system, a social fact, the expression of 
individual identity, the outcome of dialogic interaction, a social semiotic, the 
intuitions of native speakers, the sum of attested data, a collection of memorized 
chunks, a rule-governed discrete combinatory system, or electrical activation in 
a distributed network” (Cook-Seidlhofer 1996, 4). There is a general consensus 
that language is a complex system and this fact “implies that the object of 
enquiry is not reducible to description by any of these theories, but needs to 
invoke several at once (even contradictory ones)” (Cook-Seidlhofer 1996, 4). 
For this reason I intend to analyse some basic definitions and perspectives on 
language, and on the basis of this analysis I would like to point to what should be 
considered essential to language. This in turn provides new perspectives on the 
study of various linguistic and applied linguistic disciplines, including grammar, 
historical linguistics, the second language acquisition and learning, etc.

SOME TRADITIONAL AND MODERN PERSPECTIVES  
ON LANGUAGE AND ITS FUNCTIONS

The first landmark definition is of course the definition of language by F. 
de Saussure (1916). This definition was commonly adopted, and in fact, it 
marked the beginning of modern linguistics. Saussure’s approach to language 
has influenced a number of linguistic theories, and despite its age it has survived 
(with various alterations and modifications) up to now. Saussure’s definition of 
language is very closely interrelated with his dichotomy langue – parole. In it, 
langue is conceived of as a structured system of signs while parole is the activity 
of speaking or the external manifestation of language. Spoken language includes 
the communication of concepts from the speaker to the hearer by means of signs. 
The core constituent in this definition is of course the sign. The term sign, like 
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the term language, has many different meanings, but the one chiefly relevant 
here is a “physical mark or event that carries information”. It is something that 
stands for something else. Saussure (1916) defines the linguistic sign (symbol) 
as a two-sided entity which can be represented by the following diagram:

For Saussure, the linguistic sign is a combination of a concept and a sound 
(acoustic) image. For example, the sign “tree” is a combination of the concept 
“tree”, a tall plant with a long trunk made of wood, and the sound sequence /
tri:/. The sound sequence is the signifier, the concept is the signified. It must 
be stressed that both the concept and the acoustic image are abstractions – the 
signifier is not the actual sound wave, not the physical event, but the idea of  
a sound sequence, an image or a representation of such an event, and the signified 
is not the tree, not a concrete plant, but the idea of a tree, the representation of 
a class or category.

The combination of the concept and the acoustic image in the sign (symbol) 
is arbitrary, that is, there is absence of any similarity between the form of 
a linguistic sign and what it relates to in reality. In other words, the form of 
the sign is not conditioned by the piece of reality it refers to, but it is a matter 
of convention. That is why in English we say table, in German der Tisch, in 
French la table, and in Spanish la mesa.

The sign has a general character because it does not refer to a particular 
concept but general concepts, e. g. desk, house, window, door, etc. The transition 
from general to particular is carried out by means of context. It is the context that 
determines or completes the intended meaning of a sign or a sequence of signs.

The value of a sign depends on its relationships with other signs within the 
system. The following diagram is a good illustration (see Chandler 2007, 20):

Fig. 1: Saussure’s model of the sign

Fig. 2: The relations between signs
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The langue-parole dichotomy and the concept of language as a structured 
system of signs used for communication, together with Saussure’s remaining 
dichotomies (syntagmatic/paradigmatic, synchronic/diachronic) has inspired 
a number of structural and functional and cognitive linguistic theories. For 
example, in the Prague School of Linguistics, which is generally referred to 
as functionalist and structuralist, it was V. Mathesius, a famous Czech scholar 
and a prominent founding member of the Prague School, who proposed the 
following definition: “…language is a system of the means of expression,  
a system of signs, manifested in actual communication as the sum total of the 
possibilities available to the members of the same language community at  
a given time in a given place for the purpose of communication through speech, 
and identifiable from their realizations in particular utterances” (Mathesius 
1975, 13). It is evident that the three core terms involved in this definition are the 
systemic nature of language, linguistic signs, and its communicative function 
in the broadest sense of the term. The communicative function of language 
was subsequently elaborated by R. Jakobson (see e. g. 1960) who, following  
K. Bühler (1934), proposed the following taxonomy of six functions: referential 
function by means of which we make reference to the world around us and 
inside us, emotive function, which serves to express feelings and emotional 
attitudes, conative function by means of which we exert influence on the 
behaviour of the receiver, phatic (or interactional) function, which describes 
the contact between the speaker and the hearer, metalingual function, which is 
used when we want to talk about language, poetic (aesthetic) function, which 
is the use of language for its own sake, mostly to give pleasure (literature). 
Jakobson’s functions, similarly as Bühler’s functions, are oriented towards 
the basic constituents of his model of the process of communication. Thus 
his model consists of six constituents: context (referential function), message 
(poetic function), addresser (emotive function), addressee (conative function), 
contact (phatic function), code (metalingual function).

 In this connection, Vachek (1975, 12 – 13), another prominent member of 
the Prague School, also pointed out that ‘it is the communicative needs which 
are responsible for the systemic organization of the formal means by which 
language satisfies the communicative needs, and also for the changes of this 
systemic organization which occur in the course of the language’s history.

The Prague School of linguistics has had a significant influence on the 
systemic and functional grammar whose main author is M. A. K. Halliday (see 
e. g. 1978, 1985, 2004). According to him, language is conceived as a ‘meaning 
potential’, that is, “as a means of expressing what the human organism ´can 
do´, in interaction with other human organisms, by turning it into what he ´can 
mean´. What he can mean (the semantic system) is, in turn, encoded into what 
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he ´can say´ (the lexicogrammatical system, or grammar and vocabulary); 
...” (1979, 21). Thus meanings are expressed in wordings and wordings are 
finally re-encoded into sounds. The main difference between these schools 
of thought consists in the fact that Halliday utilizes two sets of language 
functions: meta-functions, and macro-functions. According to him, there are 
three meta-functions: ideational (experiential+logical), interpersonal, and 
textual. We can see that these functions are of a very general kind. By means 
of them language construes human experience, enacts our personal and social 
relationships with the people around us, and builds up sequences of discourse. 
As such they are embedded in the semantic system of language. Functionality 
is intrinsic to language; the entire architecture of language is arranged along 
functional lines.

In addition to his three meta-functions, Halliday (see e. g. 1978, 21 – 22) has 
also formulated a taxonomy of macro-functions:
1  Instrumental (‘I want’): satisfying material needs
2  Regulatory (‘do as I tell you’): controlling the behaviour of others
3  Interactional (‘me and you’): getting along with other people
4  Personal (‘here I come): identifying and expressing the self
5  Heuristic (‘tell me why’): exploring the world around and inside one
6  Imaginative (‘let’s pretend’): creating the world of one’s own
7  Informative (‘I’ve got something to tell you’): communicating new informa-

tion.

In comparison with Jakobson’s classification, Halliday regards the use of 
language for enquiry and questioning as a separate category (heuristic function) 
and does not include the metalingual function in his taxonomy.

Generally speaking, Halliday’s position is that people use language to interact 
with one another to construct and maintain their interpersonal relationships 
and the social order that lies behind them, and in doing so they interpret and 
represent the world for one another and for themselves. Thus language is a 
natural part of the process of living. It is also used to ‘store’ the experience built 
up in the course of that process, both personal and collective.

There are two more functional approaches to language that are frequently 
mentioned in the literature on the subject: Van Valin’s Role and reference 
grammar (RRG), and Dik’s Functional grammar (FG). Van Valin (e. g. 1993) 
characterizes the RRG as follows: “Language is a system, and grammar is 
a system in the traditional structuralist sense; what distinguishes the RRG 
conception… is that grammatical structure can only be understood with reference 
to its semantic and communicative functions. Syntax is not autonomous.”  
(1993, 2)
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Dik puts forth a similar perspective on language in FG. Language is “an 
instrument for communicative verbal interaction, and the basic assumption is 
that the various properties of natural languages should, wherever this is possible, 
be understood and explained in terms of the conditions imposed by their usage. 
The language system, therefore, is not considered as an autonomous set of 
rules and principles, the uses of which can only be considered in a secondary 
phase; rather it is assumed that the rules and principles composing the language 
system can only be adequately understood when they are analyzed in terms of 
conditions of use.” (1991, 247)

Functionality is also at the core of cognitive linguistics (CL) and cognitive 
grammar (CG), represented mainly by Langacker 2008, and Taylor 2002. 
Taylor claims that a language is “a set of resources that are available to 
language users for the symbolization of thought, and for the communication 
of these symbolizations” (Taylor 2002, 30). Furthermore, language “is shaped 
and constrained by the functions it serves. These include the semiological 
function of allowing conceptualizations to be symbolized by means of 
sounds and gestures, as well as a multifaceted interactive function involving 
communication, manipulation, expressiveness, and social communion” 
(Langacker 2008, 7). CL’s most fundamental tenet is that language is “part 
of cognition and that linguistic investigation contributes to understanding the 
human mind…” (Langacker 2008, 7).

The above approaches and definitions of language represent the 
communicative and cognitive perspective on language. The second major 
perspective on language is the so-called syntactocentric perspective. It is 
represented by N. Chomsky (see e. g. 1957, 1965, 1981, 1995, 2000a, 2000b, 
etc.) and his followers. In the first of the above works Chomsky defines language 
as “a set (finite or infinite) of sentences, each finite in length and constructed 
of a finite set of elements” (Chomsky 1957, 13). Chomsky takes a cognitive 
approach to the study of language. In his view, language is regarded as a 
combinatorial innate mental system and that we as human species are mentally 
predisposed to acquire it. For Chomsky, the goal of the linguistic theory is to 
determine what it is that native speakers know about their native language that 
enables them to speak and understand the language fluently, hence, the study of 
language is part of the wider study of cognitive processes. This perspective on 
language was originally referred to as transformational-generative grammar 
(TGG). In one of his early works (1965), Chomsky postulated two levels of 
representation of the sentence – the deep structure and the surface structure. 
The deep structure, in fact, refers to the core semantic relations within the 
sentence while the surface structure is a phonological form of the sentence 
which has resulted from the application of phrase structure rules and specific 
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transformations or transformational rules, e. g. rules for converting declarative 
sentences into interrogative sentences, active voice into the passive voice, etc., 
which act on phrase structure rules.

 Apart from the deep/surface structure distinction, Chomsky has drawn 
a distinction between linguistic competence and linguistic performance. 
Competence is “the speaker-hearer’s knowledge of his language”, while 
performance is “the actual use of language in concrete situations” (Chomsky 
1965, 4). It is obvious that this dichotomy reminds us of the langue – parole 
distinction made by F. de Saussure.

However, there is ample evidence that his theory of language has a protean 
character. Approximately every decade he revises his own theory and builds  
a new one on a foundation of different assumptions (see e. g. Pinker-Jackendoff 
2015, 228).

In 1986, Chomsky proposed a distinction between I-language and 
E-language that is similar, but not completely identical, to the competence-
performance distinction. I-language refers to an internal computational system 
that is encoded in an individual brain. As such, it is a system of rules that 
computes over symbols that correspond to equivalence classes derived either 
from experience or other symbols (see e. g. Isac and Reiss 2008).It must be 
distinguished from E-language which encompasses all other notions of what  
a language is. It consists of the overt phenomena of linguistic interaction in the 
socio-cultural realm.

Chomsky also revised his conception of the human language faculty, that 
is, what is unique about human language. In a famous article written together 
with two biologists (see Hauser, Chomsky, Fitch 2002) he concentrates on such 
questions as what kind of biological system language is, what parts of a person’s 
language ability (learned or built-in) are specific to language, and which aspects 
of the language capacity are uniquely human. The article (henceforth HCF) 
has attracted much attention among language scientists. From among language 
scientists I have chosen two prominent scholars – S. Pinker and R. Jackendoff 
– who in a response to this article presented their critical analysis of it.

In the article, HCF differentiated between “Narrow Language Faculty” and 
“Broad Language Faculty”. The narrow language faculty refers to those aspects 
of language that are special to language while the broad language faculty is 
the faculty of language in its entirety, “including parts that are shared with 
other psychological abilities” (Pinker and Jackendoff  2015, 230). The most 
important hypothesis proposed by HCF is that the narrow language faculty 
“only includes recursion and is the only uniquely human component of the 
faculty of language”. (Roughly, recursion refers to a constituent that contains  
a constituent of the same kind.) In fact, this means that recursion is “the mechanism 
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responsible for everything that distinguishes language both from other human 
capacities and from the capacities of animals” (Pinker and Jackendoff 2015, 
230). Producing compelling evidence concerning the disparity between the 
recursion – only hypothesis and the facts of language, Pinker and Jackendoff 
claim “that the empirical case for the recursion – only hypothesis is extremely 
weak” (2015, 245). At the same time they are of the view that this hypothesis 
arises from Chomsky’s ‘current overall approach to the language faculty, the 
Minimalist Program’. It is based on the assumption that since language is  
a pairing of sounds with meanings, only representations of sound (Phonetic 
Form) and representations of meaning (Logical Form) ‘are truly indispensable.’ 
All other linguistic structures, including the long prominent deep structure and 
surface structure should be eliminated. Consequently, the Minimalist Program 
tends to ignore for example all the phenomena of phonology, most of the 
phenomena of inflexional and derivational morphology, many basic phrase 
structures, many phenomena of phrase and word order, such as topic and focus, 
figure and ground, etc. Since language combines words into hierarchical tree 
structures, the language faculty must include a mechanism for combining units. 
In the Minimalist Program such a mechanism is called Merge. Its task is to 
recursively join two elements (words and phrases) into a binary tree ‘bearing 
the label of one of them’. According to Pinker and Jackendoff (2015, 247), “the 
Minimalist commitment to bare necessity leads to the conjecture that Merge is 
the only element necessary to create the system of language”.

In comparison with the above functional and cognitive approaches to 
language, Chomsky takes a different position concerning the relationship 
between language and communication. While functional and cognitive linguists 
regard language as a tool of communication and give much attention to the 
process of communication and the process model of language, Chomsky claims 
that “…language is not properly regarded as a system of communication. It is 
a system for expressing thought, something quite different. It can of course be 
used for communication, as anything people do – manner of walking or style of 
clothes or hair for example. But in any useful sense of the term, communication 
is not the function of language, and may even be of no unique significance for 
understanding the functions and nature of language”. (Chomsky 2000b, 75) 
Naturally, I cannot accept this position of Chomsky’s since to compare the use 
of language for communication with a manner of walking or a style of hair is at 
best a specious argument. However, it must be said that this problem deserves 
greater attention, but it is beyond the scope of this paper.

I have outlined, necessarily with simplifications, a series of definitions of 
language resulting from their corresponding theories. Undoubtedly, all of them 
have contributed in their way to the elucidation of specific aspects of human 
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language. In order to give a more detailed account of the concept of language, 
its acquisition and learning, it is necessary to continue in the search for its 
defining features.

THE FUNDAMENTALS OF SYSTEMIC ANALYSIS

The key concept in various definitions of language is the concept of the 
system. In view of this fact, it is necessary to shed some light on some basic 
tenets of a proper theory of systems or create a logical space into which the 
definition of language will fit. Although the concept of the system has been used 
by a number of linguists and scholars from other disciplines for a very long time, 
the general theory of systems took some time to be gradually elaborated. Its 
origin can be found in the ‘process philosophy’ or ‘philosophy of organism’ of 
A. N. Whitehead (1929) who argued that reality is not composed of substances 
only, but also of events and their interrelations. According to him, reality is  
a state of being that occurs in time and is endowed with dynamic features, that 
is, it is composed of continuously changing entities, modes of becoming and 
types of occurrences. Thus the world is viewed as an assembly of processes 
– organic, physical, cognitive, and social – that interact at and across layers 
of dynamic organization. Moreover, he argued that the traditional cause-effect 
relationship is insufficient to explain the intricate multi-faceted world we live 
in. This means that not every observed effect stems from an observable cause 
and that there are spontaneous effects of many scientific phenomena.

A significant contribution to the general theory of systems was made by the 
biologist Ludwig von Bertalanffy who in his seminal works Zur einer allgemeine 
Systemlehre (1945) and the volume General Systems Theory (1968) belaboured 
in greater detail various concepts of the theory of systems relating to both physical 
and non-physical disciplines. Regarding the world not as chaos but as order or 
organization, he at first outlined the hierarchy of systems (1968, 28 – 29). In this 
hierarchy language belongs to the sub-group of symbolic systems together with 
mathematics, logic, arts, morals, etc. Subsequently he elaborated the distinction 
between closed and open systems and characterized non-liner systems, that is, 
self-organizing systems in which some phenomena occur spontaneously without 
any overt causes. Moreover, phenomena cannot be comprehended simply by 
breaking down the whole into its constitutive parts, but they must be explored 
holistically along with the environment they belong to.

Generally speaking, the ideas elaborated by Whitehead and von Bertalanffy 
have been highly influential in expounding and promoting the theory of systems, 
the new scientific paradigm that had a pivotal role to play in the latter half of 
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the 20th century. Baicchi (2015, 13), in this connection, rightly mentions Ilya 
Prigogine, a Nobel Prize winner, who studied the self-organization of systems 
which are able to unpredictably organize themselves into novel emergent 
complex structures as a result of the interaction of their internal entities. This 
means that the security of stable rules is gone for ever and that even small 
fluctuations may change the overall structure (Prigogine 1984, 313).

In this scientific framework, there has been a fruitful exchange of ideas 
and methodologies between the natural sciences and the social sciences 
leading to systems complexity research which is now referred to as Complex 
Adaptive Systems Approach, or CAS for short. It is assumed that a system as 
a structured whole consists of entities that interact with each other and with  
a larger environment. The entities represent the structure of the system and “the 
behaviour resulting from their interactions influences the system’s behaviour” 
(Baicchi 2015, 14). The term ‘behaviour’ is defined by Baicchi “as the range 
of actions and processes performed as a reaction to a great variety of inputs 
– internal and external to the system’s boundaries – in conjunction with the 
environment in which the system is embedded”. The organization of the system 
is maintained ‘by a constant flow of energy and its behaviour is the outcome 
of a wide range of many different decisions made by individual agents’ on the 
basis of information from the environment in which they occur. It is necessary 
to observe that behaviours are not random, but they abide by common rules: 
for instance, agents in society behave according to decision-making rules  
(e. g. desires, interests, or preferences), while agents in nature follow the rules of 
physics, biology, chemistry, etc. From the application of all those rules emerges 
‘a novel global coherence, or dynamic stability, which is not the outcome of 
predetermined strategy.’

The systems theory differentiates between different kinds of systems. First, 
systems can be complex or simple (complex versus simplex). A complex 
system consists of many agents dynamically interacting in apparently random 
ways and affecting one another as well the whole system. In the course of time 
the agents’ multiple interactions result in spontaneous self-organization that 
leads to emergent patterned outputs. In self-organizing systems the constant 
exchange of energy ‘maintains them far from a state of equilibrium, thus 
enhancing creativity and innovation.’

The second dichotomy is open versus closed systems. An open system 
is composed of multiple agents steadily interacting with the surrounding 
environment in order to maintain its structure and functioning. All living 
organisms are open systems. Open systems are also complex systems. In 
contrast, a closed system consists of a limited number of parts and is dependent 
on its own resources. Examples: a pendulum, an electric circuit.
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Finally, systems can be linear or non-linear. A system can be defined as 
linear when it is feasible to identify the cause of its effects, or when the effects 
are directly proportional to the cause. In a non-linear system some effects have 
no apparent causes or a tiny cause may produce even significant effects. This 
indirectness of the cause-effect relationship is referred to as emergence. This is 
tantamount to saying that novel and coherent structures and properties appear 
or emerge during the process of self-organization in complex systems.

In view of what has been said so far, CAS can be defined as open, complex, 
and non-linear. Each system is an integral part of a wider whole, that is, 
systems are hierarchically organized. In other words, systems are multi-layered 
organizations, in which agents at one level represent the building blocks for 
agents at the higher level. Baicchi (2015, 19) also defines three main types of 
behaviour that characterize systems: ordered, complex, and chaotic:

“Ordered systems show repetitive and predictable cycles of behaviour, while 
chaotic systems never achieve observable patterns. Complex systems fluctuate 
between areas of order, where stability enhances storage of information, and areas 
of chaos, where they can exchange communication. The edge of chaos represents 
the intermediate region between order and chaos where the opportunity for 
complex systems to process and exchange information is maximized: it is when 
they are on the edge that complex systems can learn from their experience.”

Agents are thought to be unaware of the system as a whole and they react 
only to what is locally known or available. The fact that systems are part of 
a broader environment also means that when the environment changes, the 
system itself adapts to the environment, and as a result of the changes of the 
system, the environment changes, triggering a constant cycle of changes As far 
as the term cycle is concerned D. Dennett (2012) says that cycles are the hidden 
spinning motors that power all the phenomena of nature.

One of the pivotal notions which regularly appears in our discussion is 
the notion of reality. Reality in general is regarded as a state of being which 
occurs in time and which consists of entities characterized by dynamic features. 
Naturally, there is not just one kind of reality but scholars distinguish several 
kinds of what is defined as reality. For example, Harari (2016, 167 – 169) 
analyses three kinds of reality: objective, subjective, and inter-subjective. In 
objective reality, entities exist independently of our beliefs and feelings. There 
are many examples corroborating this kind of reality. The law of gravity is only 
one of them. Gravity existed long before Newton, and it affects people whether 
they believe in it or not.

Subjective reality, on the other hand, depends on personal beliefs and 
feelings. It’s how we perceive things. It cannot be objectified or known. For 
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example, some time ago a friend of mine used to have a feeling that something 
was wrong with his stomach. However, after a series of tests various doctors 
did not find anything wrong with it.

Intersubjective reality is a special kind of reality. According to Harari 
“Intersubjective entities depend on communication among many humans rather 
than on the beliefs and feelings of individual humans” (2016, 168). Examples: 
money, laws, gods, institutions, etc. Inter-subjective reality is also mentioned by 
Leech (1983, 49 – 51) as a missing link in Popper’s taxonomy of worlds. In his 
epistemological theory, Popper (1972, 106) distinguishes three basic worlds: the 
world of physical objects or physical states, the world of mental consciousness 
(mental states), the world of objective contents of thought (scientific and poetic 
thoughts and works of art). It is obvious that these “worlds” plus the inter-
subjective reality (societal facts), correspond with Harari’s types of reality. 
Inherent in the above realities are then material processes, mental processes, 
the processes of having and being, etc. Grammatically, they are expressed by 
different kinds of predication. This fact has been adequately demonstrated for 
instance in Halliday’s functional grammar. More importantly, however, an 
essential part of Popper’s theory is the fact that he postulated a progression 
from lower to higher functions in the evolution of human language: 
a/ expressive function (using language expressing internal states of the indi-

vidual),
b/ signalling function (using language to communicate information about in-

ternal states to other individuals),
c/ descriptive function (using language to describe things in the external 

world),
d/ argumentative function (using language to present and evaluate arguments 

and explanations).

Popper’s functions of language provide the means of transition whereby one 
world could have emerged out of another. These functions form a hierarchy, in 
that a higher function must co-exist with all functions lower than itself, whereas 
a lower function does not necessarily suggest the presence of higher functions. 
This hierarchy can be postulated not only phylogenetically (in the linguistic 
development of the human race) but also ontogenetically (in the development 
of the individual child).

Radden-Dirven in their cognitive description of English grammar (2007) 
also made use of different kinds of reality with respect to reality status of 
situations. They distinguish four types of reality status (2007, 173): known 
reality, immediate reality, projected reality, and potential reality. This sub-
division of reality is useful especially from the point of view of the function 
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of tense, aspect and modality as basic grounding constituents. Known reality 
is normally expressed by the past tense, immediate reality by the present tense 
and the present progressive aspect, projected reality (future reality) by future 
tense forms, and potential reality by modal verbs, semi-modal verbs, etc.

LANGUAGE AS A COMPLEX ADAPTIVE SYSTEM

It is evident that a number of tenets, principles and conceptual frameworks 
that spring from CAS, such as emergentism, complexity, adaptability, different 
kinds of processes, dynamic stability, etc., can be also applied (and many of 
them have already been applied) to the theoretical exploration of language. 
This perspective on language has been studied in greater detail especially by 
the “Five Graces Group” (2009) – which is a common name for ten authors, and  
A. Baicchi (2015) who has already been mentioned in the preceding section and 
who has synthesized a number of approaches to it. Both works are therefore 
reliable sources of information for my paper.

 By incorporating language into the space of complex adaptive systems at 
the same time implies that it becomes easier to describe its interactions and 
interrelations with social and cognitive environments. Language thus functions 
as a linking system between culture and nature even though language has  
a fundamentally social function.

Considering the previous discussion, I endorse the view that language is 
a complex adaptive and non-linear system of symbols and non-verbal signs 
which people use for communication with other human beings enabling 
them to participate in joint actions and self- actualize in a given national 
and international society or speech community. In order to better understand 
this definition, it is pertinent to illuminate its basic terms and implications: 
complexity, communication, emergence, non-linearity, adaptability.

Complexity is supposed to mean that language is a hierarchically organized 
supra-system. As such, it traditionally consists of three basic sub-systems  
– phonological, grammatical, and lexical (semantic). The sub-systems are 
intertwined and interconnected in dynamic and complex ways. Language 
is a hierarchical (or articulated) system. The word hierarchical refers to the 
property in languages of being able to build up units of one order into units of 
another order, that is, not merely something larger, but something functioning 
in quite a different way from its component parts. Thus in grammar, which 
is built around symbols for major lexical categories (noun, verb, adjective, 
adverb, preposition), words plus morphemes, the smallest meaningful units in 
language, can be articulated into phrases (groups), phrases can be articulated 



162

Richard Repka

into clauses, and clauses can be combined into sentences. The other building 
blocks of grammar that are universally posited are: rules for positional (linear) 
ordering of words (directional parameters for ordering heads, complements 
and modifiers or qualifiers), case affixes on nouns marking nouns according to 
argument role, and linking nouns with predicates, verb affixes which signal the 
internal temporal distribution of the event that the verb refers to (aspect) and its 
location in time (tense), transformational rules, etc.

While the grammatical sub-system is concerned with the internal structure 
of language, that is, the way in which language is internally organized, the 
phonological sub-system is concerned with the external manifestation of 
language (articulation). This sub-system is also hierarchically organized since 
here we can distinguish segmental and supra-segmental phenomena. Obviously, 
the concept of hierarchy can be also applied to the lexical sub-system.

The phonological and grammatical subsystems consist of a limited number 
of elements (there is a limited number of phonemes, and a limited number of 
grammatical categories, and in this sense they are closed subsystems), but the 
lexical subsystem is composed of an unlimited number of elements. However, 
greater importance in this connection should be attached to the fact that the said 
subsystems constantly compete, merge, interact and collaborate with each other 
to produce a coherent discourse or a coherent text carrying specific propositional 
and pragmatic meaning with regard to a relevant situational context. The 
propositional meaning refers to that part of the meaning of a sentence that is 
constant irrespective of the form it takes (see e. g. Radden-Dirven 2007, 162).

Normally, the production of coherent and relevant discourse takes place 
in the process of communication. The process of communication as a joint 
action or a shared cooperative activity is thought to consist of two dimensions 
– semantic dimension realized by linguistic conventions and a variety of 
constructions, and pragmatic dimension carried out by a set of speech acts, 
pragmatic presumptions and principles.

There are two important notions relating to the semantic dimension: 
grounding and setting. The notion of grounding is concerned with “the 
speaker’s ‘anchoring’ of a situation and its participants in the speech situation 
shared by speaker and hearer” (Radden-Dirven 2007, 48). The process of 
grounding, in fact, signals information about who or what he is talking about, 
when the situation happened in relation to the present moment of speaking, and 
whether it is factual or potential. The basic grounding elements are determiners, 
tense, aspect, modality, semantic roles of clause elements, etc. In order to 
realize successful communication, the grounding elements are obligatory in 
every sentence:

My son has bought a car, and he may also buy a bike.



163

PHILOLOGIA XXX/1

It is immediately clear that the grounding elements are determiners and  
a pronoun (my, a, he), present perfect, and the modal auxiliary may.

Unlike grounding, the concept of setting refers to the background against 
which a situation is set. It provides information about when and where the 
event happened, why it happened, the conditions under which it happened, 
etc. Setting elements specify the factors surrounding a situation in more detail. 
They include adjuncts which as a rule are not obligatory.

In addition to regular grammatical patterns generated by the application 
of relevant rules, in every language there is an inventory of ready-made or 
prefabricated constructions, such as idioms, proverbs, clichés, formulae, 
openings, closures, greetings, and various institutionalised expressions 
which include short grammatical utterances (e. g. Not yet. Certainly not. Just 
a moment, please.), and sentence heads or frames (e. g. That’s all very well 
but…Sorry to interrupt but…). M. Lewis (1996, 94) says that the number 
of memorised sentences which the mature English speaker knows is many 
thousands.

A new theoretical approach to language has emerged in the past 25 years 
that does not differentiate between core grammatical patterns and more or less 
marginal ready-made structures. It is referred to as a constructionist approach. 
Its main representative is Adele E. Goldberg (see e. g. 2003) who operates with 
constructions as a general term for form-meaning pairings. This means that all 
levels of descriptions are understood to involve pairings of form with semantic 
or discourse function, including morphemes, words, complex word idioms 
(filled and partially filled), conditional correlative construction (e. g. the sooner 
the better), ditransitive verbs, passive voice, etc. According to researchers in 
this field “unusual constructions shed light on more general issues, and can 
illuminate what is required for a complete account of language” (Goldberg 2003, 
219). Goldberg has also formulated six tenets of constructionist approaches  
(p. 219) which are shared by most constructionist approaches. They also include 
cross-linguistic considerations, which can produce a wealth of important data, 
but it is Tenet 7 that defines the essence of constructionist approaches: “The 
totality of our knowledge of language is captured by a network of constructions:  
a ‘construct-i-con.’” (Goldberg 2003, 219)

As far as the pragmatic dimension of the process of communication is 
concerned, the key concept to be considered first is that of the speech act. 
Speech acts are acts of communication performed by the use of language, either 
in speech or writing. They not only present information, but carry an action 
as well. Speech acts are generally used to describe actions such as requesting, 
commanding, questioning or informing. We can define a speech act as the 
action performed by a speaker with an utterance.
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There are three basic types of speech acts: locutionary (articulating, 
whispering, shouting, murmuring, etc.), illocutionary (asserting, promising, 
reporting, asking, etc.), perlocutionary (intimidating, persuading, deceiving, 
etc.). It would be pointless to present here a detailed taxonomy of speech acts 
since it is beyond the scope of this paper. The same holds also for basic theories 
of the process of communication. Suffice it to say that there are two basic 
theories of human communication – code theories and inferential theories. 
Code theories are traditional theories which have their origin in the Shannon-
Weaver’s model from the year 1949 (Shannon-Weaver 1949). Code theories 
treat communication as involving three essential phases: encoding what the 
speaker intends to say (message), transmission of the message (signals) through 
the channel of communication, receiving and decoding the message by the 
hearer.

In inferential theories, which were inspired by Grice (1975), the process of 
communication is thought to be a problem solving activity, and it is successful 
when the communicator understands a communicative intent of the sender of 
information. In this sense, utterances are regarded merely as pieces of evidence 
about the communicative intentions (see e. g. Wilson 1997). Language 
communication functions because participants have a common system of 
inferential strategies and principles which enable them to identify the intended 
meaning (the communicative intent of the sender of information). This means 
that inferring communicative intents is not a random activity, but it is guided by 
a set of specific principles. At first, It was Grice (1975) who formulated the so-
called Cooperative Principle (CP) with its maxims (Quantity, Quality, Relation, 
Manner). Not surprisingly, there have been objections to the CP. For example, 
G. Leech (1983, 80) claims that the CP in itself cannot explain why people 
are often so indirect in conveying what they mean, and what is the relation 
between sense and force when non-declarative types of sentences are being 
considered. For this reason, he has formulated his Politeness Principle (PP), 
but not as a separate principle, but as its necessary complement functioning in 
the framework of interpersonal rhetoric. The PP consists of four basic maxims: 
maxim of tact, maxim of generosity, maxim of approbation, and maxim of 
modesty.

Unlike Grice and Leech, Sperber and Wilson (e. g. 1986, 1998) have a diffe-
rent view of inferential communication. Finding Grice’s approach very sketchy 
and with a low degree of explicitness, they introduced the idea of relevance 
which they defined as a property of utterances and other inputs to cognitive 
processes. The processing of an input may yield some cognitive effects (e. g. 
strengthening of existing assumptions, contradiction and elimination of existing 
assumptions), and the greater the effects, the greater the relevance of the input. 
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The processing of the input requires some mental effort. The greater the effort, 
the lower the relevance. On this basis the authors have formulated two principles: 
cognitive principle of relevance (Human cognition tends to be geared to the 
maximisation of relevance) and communicative principle of relevance (Every 
utterance – or other act of overt communication – communicates a presumption 
of its own relevance). Inherent in the communicative principle of relevance 
is the following interpretive procedure which according to the authors is 
automatically applied to the on-line processing of utterances:

Relevance-theoretic comprehension procedure:
a. Follow a path of least effort in computing cognitive effects,
b. Stop when the expected level of relevance is reached.

In other words, the hearer takes the conceptual structure recovered by 
linguistic decoding; following a path of least effort, he enriches it at the explicit 
level and complements it at the implicit level, until the resulting interpretation 
meets his expectations of relevance; at which point he stops.

I have sketched out only some essential accounts of the process of 
communication, but it is obvious that besides the afore-mentioned dimensions 
and principles, there is a number of other characteristics, strategies and 
tendencies which merit attention, and the prospect of exploring them is an 
interesting and useful one.

Language is used by multiple speakers and writers or agents who continually 
communicate and interact in an infinite variety of situations. In fact, people 
start to communicate when they are born and communication ceases when they 
die. In the course of their lifetime individual agents are exposed to language, 
and this exposure to language results in their personal idiolects. These idiolects 
in their entirety constitute a common language of a given speech community 
(some scholars call it a communal language). Of course, within the common 
language there also exist dialects, that is, regional varieties of the common 
language, sociolects (dialects of a particular social class), ethnolects, etc. It is 
axiomatic that human languages are in a state of flux, that is, they constantly 
change in order to optimize communication. The changes in a language are 
called forth by constantly changing environment, changing needs and desires 
of people, fashion, etc. The result is not caused by the simple sum of factors, 
but is a vectorial product emerging from multiple individual interactions 
between language users. This is also to say that language is a flexible tool 
which responds to the demands of communicative functions and emerges from 
constant exposure to instances (exemplars) of language.

In the process of communication, communicators become aware of repeated 
language patterns and constructions. The repetition and imitation of language 
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patterns is not absolute but changes over time, which results in linguistic 
variation. Continuous and gradual exposure to the numerous regularities of 
language patterns shape and reshape the cognitive representation of grammar. 
It is important to realize that repetitions of the multiple cognitive events 
triggered by an array of independent cognitive processes, such as association, 
automatization, schematization, categorization (see Langacker 2008, 16 – 17) 
result in knowledge stored in long-term memory. This means that a complex 
structure is thoroughly mastered to the point that its use becomes virtually 
automatic and requires little conscious monitoring. According to Langacker, 
a structure undergoes progressive entrenchment and eventually becomes 
established as a unit. Moreover, units are variably entrenched in the minds of 
individual speakers as well in the whole speech community depending on the 
frequency of their occurrence.

The units of language, from individual morphemes to complex sentences, 
are according to Baicchi, following Langacker, mentally entrenched routines 
representing single gestalts that are made of conventional form-meaning 
pairings. When such units come into being, their components do not thereby 
cease to be identifiable as substructures. They only become less salient because 
the speaker no longer has to attend to them individually. Owing to this, such 
units are highly flexible in nature enabling the speaker to manipulate them 
easily and adjust them into other syntactic structures.

Grammatical patterns are pervasive in language, and they emerge 
diachronically, synchronically, and ontogenetically (language acquisition and 
learning). It has already been stated that a large part of language is an inventory 
of prefabricated and ready made structures. Following are more examples of 
this kind: How are you doing? Can I help you? Enjoy yourself. Take care. How 
do you do? This fact is well known for a considerable period of time. In standard 
English grammars it is often referred to as formulaic language. This kind of 
language can be also regarded as an integral part of the semantic dimension 
of the process of communication. And the formulaic language is thought to be 
responsible for the development of grammar and language creativity.

In the process of acquisition of L1 such an array of linguistic chunks 
(constructions) are memorised by speakers as individual wholes, that is, they 
are learnt lexically. The same holds for L2 learning. According to various 
authors, L2 learners first memorize linguistic chunks, then they analyse 
them structurally so as to understand how they can creatively produce new 
utterances. The most frequently used patterns, many of which are formulaic in 
nature, become gradually routinized in the speakers’ minds, that is, they appear 
(emerge) spontaneously in the language faculty. Frequency of occurrence exerts  
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influence on the individual speaker as well on the whole speech community. As 
such it helps routinization and automatization of linguistic and cognitive units.

Undoubtedly, the afore-mentioned concise conception of L1 acquisition and 
L2 learning can be also incorporated into the communicative approach (CA) to 
teaching English and other foreign languages (see e. g. Richards 2006). This 
approach is theoretically and practically justified since its main principles are 
derived from the basic attributes of the process of communication (its semantic 
and pragmatic dimensions) and the concept of communicative competence 
(see e. g. O’Grady-Dobrovolsky-Aronoff 1997, 480) This approach is to be 
implemented both in the phase of planning the teaching process (syllabuses and 
course-books) and also in the phase of its realization (teacher-pupil interactions, 
activities, tasks, procedures). A special attention should be paid especially to the 
frequency of occurrence of linguistic constructions, their repetitions, inductive 
generalizations, context-free and context-sensitive grammar, etc. These are 
only a few factors which the teacher must take into account when realizing the 
process of teaching.

I have outlined various definitions and perspectives on language and 
endorsed the view that language is a complex adaptive system. However, 
 I fully realize that this perspective on language is not the only way to look at 
language. The scientific study of language can make use of various theories 
(see e. g. Jackendoff 2012, 15) with their corresponding definitions, including e. 
g. the neural perspective studying the activity of the neurons in the speaker’s 
brain. It is common for linguists ‘to shift freely among perspectives, using one 
perspective to help explain certain properties of another’. In this sense, the 
choice of a perspective depends on our goals.

CONCLUSION

To sum up, language is an open and complex adaptive and non-linear system 
of symbols and non-verbal signs which people use for communication with other 
human beings enabling them to participate in joint actions and self-actualize 
in a given national and international society or speech community. Language 
structures emerge from reciprocally interconnected models of experiences, 
social interactions and cognitive processes. Language has a fundamental 
function in human society and culture. It is constantly in a state of flux, or in 
other words, it is open to changes in the environment. Language changes are 
therefore necessary to maximize the process of communication.
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ULAŠIN, Bohdan: The transcategorizing prefix anti- and their equivalents in Slovak. 
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Abstrakt: Pomocou rekategorizačnej predpony anti- sa tvoria v španielčine odvodené vý-
razy pripojením k nominálnej báze. Takto vzniknuté slová sú problematické z hľadiska ich 
kategorizácie. V binominálnych konštrukciách sa správajú ako adjektíva vo funkcii prívlast-
ku, avšak na rozdiel od prototypických adjektív sa nezhodujú v čísle ani v rode s nadrade-
ným substantívom. Takisto vo viacerých prípadoch nie je ustálené používanie bázy v tvare 
singuláru alebo plurálu. V štúdii sme zhrnuli charakteristiku tohto typu prefixácie a pred-
stavujeme korpus takto vzniknutých slov spolu s ich slovenskými ekvivalentmi. Našli sme 
jedenásť rôznych slovotvorných mechanizmov, ktoré fungujú ako ekvivalenty v slovenčine 
a následne ich analyzujeme z hľadiska frekvencie použitia.
Kľúčové slová: anti-, heterogénna prefixácia, španielska slovotvorba, slovenský ekvivalent

Abstract: The transcategorizing prefix anti- forms prefixed words that, attached to the noun 
base, present peculiar characteristics that make difficult their classification. In syntactic 
compounds they function as adjectives, however it is not a prototypical adjective, which is 
obvious from its disagreement in the category of number with the nominal nucleus. These 
prefixed words also show instability in their spelling and in the use of the singular or plural 
form of the base. In this article we summarize the peculiarities of this type of prefixation and 
we present the corpus we compiled with its equivalents in Slovak. We offer the equivalent 
options in Slovak (we found ten different solutions) and analyze them according to their 
frequency of use.
Keywords: anti-, heterogeneous prefixation, Spanish word formation, Slovak equivalent
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INTRODUCCIÓN

En este artículo analizamos la traducción de las palabras que consisten de 
la raíz nominal y el prefijo culto anti-. Se trata de un tipo de prefijación que se 
opone a la percepción tradicional de los prefijos como elementos cuyo rasgo 
definitorio es su incapacidad transcategorizadora1 (Stehlík 2011, 23). De los 
prefijos que pertenecen a este grupo los más productivos son los siguientes 
tres: anti- (antibalas ‘nepriestrelný’), inter- (interestados ‘medzištátny’) y pro- 
(proaborto ‘propotratový’)2. Varios lingüistas españoles aceptan la existencia 
de los prefijos transcategorizadores, sin embargo los consideran una excepción 
que confirma la regla según la cual los prefijos no cambian las categorías 
gramaticales originales de la palabra derivada. Aunque hay también lingüistas 
que rechazan tajantemente el carácter transcategorizador de estos prefijos  
y cuestionan el carácter adjetival de las palabras derivadas a fin de defender el 
concepto tradicional del prefijo (p. ej. Feliú Arquiola, Martín García o Varela 
Ortega, según Stehlík 2016, 61).

El prefijo culto anti- proviene de la preposición latina que corresponde  
a la castellana ante, que también se usa como prefijo vulgar en la formación 
de palabras españolas: antecámara, antebrazo, anteayer, etc., pero con el 
significado estrictamente espacial ‘(situado) delante de’ o temporal ‘anterior a’. 
A continuación veremos cuáles son las peculiaridades de este tipo de prefijación 
y cómo se traducen al eslovaco.

1. EL PREFIJO ANTI-

En las construcciones tipo N+PrefAdjAdj, el prefijo anti- se combina con 
adjetivos (incluidos los adjetivos que se utilizan también como sustantivos): 
anticatólico, antidemocrático, antisocial, etc. y la prefijación sigue las pautas 
de la llamada derivación homogénea. Con las construcciones tipo N+PrefNAdj 
(la anteposición del prefijo anti- a la base nominal) presenta unos cuantos 
problemas para su clasificación. De hecho, en muchos casos coexisten 
como sinónimos las dos construcciones: antiespuma vs. antiespumante, 

1 De hecho, para algunos la incapacidad transcategorizadora es fundamental: “En efecto, una de 
las principales diferencias que se han señalado entre la prefijación y la sufijación consiste en 
que la primera no supone un cambio de categoría de la base sobre la que se adjunta el elemento 
prefijal.” (Miranda 1994, 101).

2 Aunque con menos frecuencia, también registramos prefijos cultos mono-, multi-, uni-, bi-, 
poli-, extra- y unos cuantos más: llave multiuso, fórmula monoplaza, etc. (Stehlík 2011, 24).
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antidetonación vs. antidetonante, anticorrosión vs. anticorrosivo, anticáncer 
– anticancerígeno / anticanceroso, antimonopolio vs. antimonopolístico / 
antimonopolista / antimonopólico, antitabaco vs. antitabaquista, etc. También 
hay casos de estas parejas en los que la base adjetival es culta (y ya contiene 
también el sufijo adjetivizante) y la nominal es vulgar (con todos los cambios 
fonéticos que tuvieron lugar en la evolución del latín al castellano actual), si 
bien las dos comparten la misma etimología: antiiglesia – antieclesiástico, 
antipueblo – antipopular. En algunos casos las bases pueden ser lexemas 
distintos: antiyanqui – antinorteamericano.

El problema de las construcciones N+PrefNAdj es que la formación 
resultante no es un adjetivo prototípico. La mayoría de ellos son invariables, y,  
a diferencia de los adjetivos, no concuerdan ni en género ni, en la mayoría de los 
casos, en número con el sustantivo que modifican (farol antiniebla vs. corto, luz 
antiniebla vs. corta, faroles antiniebla vs. cortos, luces antiniebla vs. cortas). 
Esta es la razón por la que los lingüistas como Felíu Arquiola (2003)3 o Martín 
García (2005)4 rechazan su carácter adjetival y las consideran sustantivos en 
aposición al igual que las construcciones año luz, problema clave, etc. (Stehlík 
2016, 61). No obstante, las palabras antibalas o antiniebla no pueden funcionar 
como núcleos de otros sintagmas nominales ni funcionar independientemente, 
a diferencia de las palabras luz o clave. Este carácter a caballo entre el adjetivo 
y el sustantivo se soluciona en varios casos con la elisión del núcleo y con la 
nominalización de la formación prefijada (Lang 1992, 224): un [dispositivo] 
antimisiles (Stehlík 2016, 61). Otros autores, para explicar la capacidad 
trancategorizadora del prefijo anti-, proponen ver en la base la sufijación cero 
(Serrano-Dolader 1999, 4738 – 4739) o proponen analizar la formación como 
una agrupación sintáctica, confiriéndole al prefijo rasgos preposicionales 
(Serrano-Dolader 1999, 4740). De hecho, existen estructuras sinonímicas 
que pueden reemplazar la estructura analizada en este artículo, bien por una 
preposición plena: sistema contra la falsificación – sistema antifalsificación, 
manifestación anti mascarillas – contra el uso de mascarillas, bien por una 
construcción preposicional: manifestación anti-gobierno vs. manifestación 
en contra del gobierno (Serrano-Dolader 1999, 4741). Este comportamiento 
preposicional queda manifestado también en cierta vacilación en cuanto a la 
unión gráfica del prefijo y la base. Por lo general las formaciones prefijadas 
se escriben juntas aunque se registran casos de separación mediante el uso 

3 Felíu Arquiola, Elena. 2003. “Palabras con estructura interna”. In Panorama de la lexicología. 
Coord. Elena Miguel Aparicio, 51 – 82. Barcelona: Ariel.

4 Martín García, Josefa. 2005. Los nombres prefijados en aposición. In Verba, 32: 25 – 57.
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de guión o espacio (Stehlík 2011, 21): manifestación anti-iglesia5 / pastillas 
anti alcohol6. Otro rasgo que asemeja el prefijo anti- a las preposiciones es la 
posibilidad de unirse con sustantivos con uno o más modificadores (protección 
anti manchas blancas, manifestación anti independencia de Cataluña) y de 
poder insertar el artículo delante de la base: manifestación anti la instalación 
del tendido eléctrico en los Pirineos (Serrano-Dolader 1999, 4741; Stehlík 
2011, 25). En la Nueva Gramática de la Real Academia también se reconoce 
el carácter híbrido prefijal y preposicional del prefijo anti- (y otros arriba 
mencionados) aunque reconocen que no es puramente preposicional (NGLE 
2009, 681).

En cuanto al significado, vemos un cambio del sentido originario de casos de 
prefijación homogénea: ‘contrario, opuesto’ (ciclón vs. anticiclón, pedagógico 
vs. antipedagógico), al significado de:
a) ‘actuación contra, oposición a’, a veces hasta la ‘lucha contra’ si se combina 

con personas, fenómenos sociales negativos, crímenes o autoridades oficiales: 
antigobierno, antiapartheid, antidisturbios, antipobreza, antiterrorismo, 
antidroga;

b) ‘protección, defensa, resistencia contra’ o ‘eliminación de’, combinado 
sobre todo con armas o elementos o sustancias peligrosas, fenómenos 
meteorológicos no deseados y perjuicios físicos y mentales: antiincendios, 
antibalas, antiniebla, antiedad, antiarrugas, etc.; este significado es muy 
productivo en el léxico técnico o semitécnico (Lang 1992, 224)

c)  ‘que repele, destruye, hasta mata’: antialgas, antipolilla, etc. en caso de 
seres vivos vistos como nocivos.

2. LA RECOPILACIÓN DEL CORPUS

Para recopilar suficientes ejemplos de prefijación transcategorizadora con 
anti- hemos optado por usar el diccionario electrónico de la editorial Lingea: 
Lexicon 7 Španielsky slovník Platinum (2017). Es el diccionario más amplio 
(en la parte eslovaco-española contiene 77.000 entradas y 152.000 expresiones 
pluriverbales, frases hechas y traducciones) y más reciente basado en un corpus 
de muestras reales y es, sin duda alguna, uno de los mejores diccionarios 
bilingües eslovaco-español disponibles. 

5 https://www.abc.es/opinion/abci-madrid-2012-y-ecologistas-200507050300-203588356240_
noticia.html  [31-8-2020].

6 https://elradar.com.ar/nacionales/infobae/una-leyenda-del-futbol-ingles-que-entro-en-
decadencia-por-sus-adicciones-develo-la-charla-intima-que-tuvo-con-maradona/[31-8-2020].
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Hemos recopilado 65 ejemplos de palabras prefijadas con anti- transcate-
gorizador. Por lo tanto no se incluyen las palabras cuya base es un adjetivo: 
antialérgico, antimonárquico, etc., ni los que se usan exclusivamente como 
sustantivos: anticipación – predvídanie, anticuerpo – protilátka, anticiclón  
– anticyklóna, antifascismo – antifašizmus, etc. Evidentemente, tampoco 
 hemos contado con aquellas palabras en las que anti- no es un prefijo, sino que 
forma parte de la base: antillano – antilský / Antilčan, anticariense – pochádza-
júci z Antequery, antimonio – antimón, etc.

3. EQUIVALENTES EN ESLOVACO  
– SU FRECUENCIA DE USO

A continuación presentamos por orden de frecuencia los resultados de 
diferentes opciones lexicogenéticas para traducir las palabras prefijadas con 
anti- transcategorizador al eslovaco. El primer dato se refiere al número de 
casos totales en los que (junto con otros) aparece el modo en cuestión (de los 65 
recopilados). El segundo dato muestra el subconjunto de entradas para las que 
tal solución ha sido la única opción. Cabe decir que se toman en cuenta solo los 
equivalentes que funcionan como adjetivo7.

I PROTI-
30 casos en total = 46,15%
20 casos exclusivos = 30,77%
La solución más frecuente, el resultado es univerbal, el prefijo proti- (proviene de 
la preposición proti ‘contra, en contra de’) es el equivalente eslovaco más universal 
y cubre todos los significados que ha desarrollado el elemento anti- en español: 
actuación / lucha contra: antidroga ‘protidrogový’; protección, resistencia contra: 
antiincendios ‘protipožiarny’; que repele o mata: antimoho ‘protiplesňový’.

II ANTI-
15 casos en total = 23,08%
6 casos exclusivos = 9,23%
Aparece sobre todo en los términos científicos especializados, el prefijo anti- en 

7 En el corpus presentamos la entrada con todas sus acepciones y usos, también el uso puramente 
nominal (antimisil 1. adj. protiraketový 2. m protiraketa, antiraketa). Sin embargo en los 
resultados de frecuencia aparece solamente la solución introducida por la abreviatura adj.: 
proti-. La opción anti- de la segunda acepción no cuenta, dado que es la traducción del uso 
como sustantivo, introducido por m (sustantivo masculino).
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eslovaco tiende a anteceder raíces internacionales: antiblokovací, antiapartheidový, 
antidetonačný, antigravitačný. A veces se dan casos de soluciones sinonímicas 
en las que los equivalentes de prefijo/preposición popular proti(-) se une a la raíz 
patrimonial a diferencia de anti-: antimilitaristický vs. protivojnový, antikorózny 
vs. proti hrdzaveniu, antipruriginózny vs. proti svrbeniu, etc.

III PROTI+NDAT
14 casos en total = 21,54%
5 casos exclusivos = 7,69%
A la preposición proti ‘contra, en contra de’ le sigue un sustantivo en dativo. En 
la mayoría de los casos el número del sustantivo es idéntico al de la raíz española, 
dado que suele haber acuerdo en las dos lenguas acerca de la clasificación de los 
sustantivos en contables o no contables: antiojeras ‘proti kruhom pod očami’, 
antiarrugas ‘proti vráskam’, antigripe ‘proti chrípke’, antiacné ‘proti akné’, 
antirrobo ‘proti krádeži’, etc. Aunque no hay equivalencia al cien por cien: 
anticaspa ‘proti lupinám’.

IV PARTICIPIO ACTIVO (ZABRAŇUJÚCI, ZAKAZUJÚCI, 
NEUTRALIZUJÚCI, ODRUŠUJÚCI, ODSTRAŇUJÚCI)+NDAT/ACUS
7 casos en total = 10,77%
2 casos exclusivos = 3,08%, 
Se usa la forma del participio activo, creado de verbos de significado antagónico 
como prohibir, neutralizar, quitar: antiácido ‘neutralizujúci kyseliny’ (literalmente 
‘que neutraliza ácidos’), antiaborto ‘zakazujúci potraty’ (literalmente ‘que prohíbe 
los abortos’). A veces aparecen también sustantivos que no encontramos en los 
equivalentes castellanos: antivaho ‘zabraňujúci vzniku výparov’ (‘que prohíbe la 
formación de vaho’).

V PÔSOBIACI PROTI+NDAT
6 casos en total = 9,23%
0 casos exclusivos
Es una combinación del caso anterior (participio activo) combinado con la 
preposición proti, dado que el participio activo pôsobiaci es semánticamente vago, 
se refiere a la actuación sin más, la estructura entera se podría traducir literalmente: 
‘que actúa contra’: antiacné ‘pôsobiaci proti akné’, antiaborto ‘pôsobiaci proti 
potratu’.

VI SUFIJOS (-ODOLNÝ, -VZDORNÝ, -CÍDNY)
4 casos en total = 6,15%
1 caso exclusivo = 1,54%
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También se dan casos en los que el eslovaco expresa el significado de anti- por 
medio de una composición en la que el segundo formante denota el significado 
de resistencia (-odolný, -vzdorný, ambos de origen eslovaco) o de destruir o matar 
(-cídny, lexema nominal culto del latín, existe también en español: fratricida, 
insecticida): antichoque ‘nárazuvzdorný, nárazuodolný’ (literalmente ‘resistente al 
choque’), antialgas ‘algicídny’.

VII NEUTRALIZACIÓN 
3 casos en total = 4,62%
1 caso exclusivo = 1,54%
Es el caso de varios adjetivos eslovacos en los que se omite el uso del prefijo proti-, 
anti- por entenderse inequívocamente del contexto la idea subyacente de ‘para el 
uso en contra de’, lo que se documenta también en la vacilación del uso explícito 
u omiso del prefijo: antipánico ‘panikový’, antidoping ‘(anti)dopingový’, antigás 
‘(proti)plynový’.

VIII-IX NE-
2 casos en total = 3,08%
1 caso exclusivo = 1,54%
Hay dos casos en los que las traducciones eslovacas contienen el prefijo negativo 
ne- (su equivalente más frecuente en español es el prefijo in-, junto con sus variantes 
im-, i-): antibalas ‘nepriestrelný’, literalmente ‘no atravesable (de un balazo)’, 
‘imperforable (con un tiro)’ y antinatura ‘neprirodzený’ (literalmente ‘no natural, 
innatural’).
De los ejemplos fuera de Lingea podemos mencionar también antiarcos ‘neiskriaci’ 
(literalmente ‘que no echa chispas’).

VIII-IX PARTICIPIO PASADO (CHRÁNENÝ, ODOLNÝ)+Prep. (PROTI, 
VOČI)+NDAT
2 casos en total = 3,08%
1 caso exclusivo = 1,54%
Se usan participios pasados que denotan, igual que el prefijo español anti-, la 
protección y la resistencia contra algo, junto con las preposiciones proti, voči que 
equivalen a contra. Tenemos dos casos en el corpus: antifraude(s) ‘chránený proti 
zneužitiu’ (literalmente ‘protegido contra el fraude’), antiabrasión ‘odolný voči 
oteru’ (literalmente ‘resistente a la abrasión’).

X PREPOSICIÓN (NA)+NACUS+NGEN
1 caso en total = 1,54%
0 casos exclusivos
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Aparece solo el caso de la preposición na con el significado de ‘fin’ o ‘uso’ (en 
español le equivaldría la preposición para). A diferencia de la preposición proti 
(punto II), la cual ya contiene la idea de oposición o antagonismo, a la preposición 
na se le tiene que añadir un sustantivo que aporta esta idea: antiexplosivos ‘na 
zneškodňovanie / vyhľadávanie bômb’(literalmente ‘para la eliminación / búsqueda 
de bombas’).

XI OTROS
7 caso en total = 10,77%
5 casos exclusivos = 7,69%
En estos casos el equivalente eslovaco carece de elementos antagónicos o de 
negación. Presenta un modo aparte, dado que encontramos entre ellos varias 
soluciones lexicogenéticas (derivación, composición, parasíntesis). En cinco casos 
se usa la base antónima (en otras palabras en español la motivación es denominar 
ante qué / quién protege y en eslovaco qué efecto / estado positivo causa o crea: 
antibrillos ‘zmatňujúci’ (literalmente ‘que hace opaco’ y por ello no brilla, base que 
usa el castellano), antivioladores ‘obranný’ (literalmente ‘protector, de protección’), 
antirretorno ‘jednosmerný’ (literalmente ‘unidireccional, de sentido único’), 
antifricción ‘klzný’ (literalmente ‘de deslizamiento’), antiasalto ‘bezpečnostný’ 
(‘de seguridad’). En dos casos el equivalente no parte de la base antónima, sino que 
describe el modo y el contexto de su funcionamiento (a diferencia de la motivación 
española basada en la eliminación o reducción del concepto expresado por la base): 
(mina) antipersona ‘nášľapný’ (‘de pisar’, o sea que se activa y explota al pisar), 
(faros) antiniebla ‘hmlový’ (‘para la niebla’, o sea que se usa cuando hay niebla).

4. EL CORPUS

Las entradas numeradas son las que se han tomado del diccionario de Lingea 
Lexicon 7 Španielsky slovník Platinum (2017) y son únicamente ellas las que 
forman parte de los 65 casos analizados.

Para completar el glosario hemos decidido incluir algunas traducciones 
o entradas más, tomadas de otras fuentes lexicográficas (otros diccionarios 
eslovaco-español, luego los que no documenta Lingea y sí que están recogidos 
en el diccionario normativo de la Real Academia Española y los que se 
encuentran en textos paralelos oficiales de traductores jurados ofrecidos por la 
base de datos Linguee), estos van siempre introducidos en corchetes en los que 
indicamos la fuente. No se toman en cuenta para el análisis de frecuencia arriba 
presentado, ni las traducciones dentro de las entradas de Lingea, ni las entradas 
independientes (son las no numeradas).
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Normalmente las entradas presentadas son invariables, si bien hay un par de 
entradas que pueden usarse también en forma plural, en este caso lo indicamos 
en el lema entre paréntesis: antidroga(s). Incluimos siempre la información 
acerca de la clase de palabras, esta se indica abreviada: adj. (adjetivo), m 
(sustantivo masculino), f (sustantivo femenino). A pie de página incluimos los 
sinónimos de prefijación homogénea.

1. antiaborto8 adj. 1. protipotratový, 
zakazujúci potraty, zabraňujúci 
potratu; leyes antiaborto 
protipotratové zákony 2. pôsobiaci 
proti potratu (liek)

2.  antiabrasión adj. odolný voči 
oteru, oteruodolný

3.  antiácido adj. neutralizujúci 
kyseliny; m antacid(um)

4. antiacné adj. (pôsobiaci) proti 
akné; preparado a. preparát proti 
akné, pomada antiacné mastička 
proti akné

5.  antialgas adj. algicídny, pôsobiaci 
proti vodným riasam; m algicíd

6. antiapartheid adj. 
antiapartheidový, (pôsobiaci) 
proti apartheidu; manifestación 
antiapartheid demonštrácia proti 
apartheidu

 [ALFA ST] antiarcos adj. 
neiskriaci

 [LINGUEE antiarranque adj.; 
dispositivo antiarranque en caso de 
alcoholemia alcolock, alkozámok

7.  antiarrugas adj. (pôsobiaci) proti 
vráskam; crema antiarrugas krém 
proti vráskam; m prípravok proti 
vráskam

8 También antiabortista.

8.  antiasalto adj. bezpečnostný, 
proti krádeži/prepadnutiu; película 
antiasalto bezpečnostná fólia

9. antibalas adj. nepriestrelný; 
chaleco antibalas nepriestrelná 
vesta, cristal antibalas 
nepriestrelné sklo

10. antiblindaje adj. protipancierový
11. antibloqueo adj. protiblokovací, 

antiblokovací; sistema (de frenos) 
antibloqueo ABS systém

12. antbrillos adj. zmatňujúci; 
maquillaje antibrillos zmatňujúci 
make-up

 [LINGUEE] anticaída(s) adj. 
zabraňujúci pádu, proti pádu; 
dispositivo anticaída záchytné 
zariadenie

 [NEOL] anticallos9 m./adj. proti 
otlakom

13. anticáncer10 adj. protirakovinový; 
tratamiento anticáncer 
protirakovinová liečba

14. anticarro adj. protitankový; 
granada anticarro protitankový 
granát

15. anticaspa adj. proti lupinám 
champú anticaspa šampón proti 
lupinám

 9 Existe también el sinónimo callicida.
10 Existen sinónimos más frecuentes antican-

ceroso, anticancerígeno.
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 [LINGUEE] antichispas adj. proti 
iskreniu, chrániaci pred iskrením

16. antichoque adj. 1. nárazuvzdorný, 
nárazuodolný, odolný proti 
nárazom/otrasom; producto 
antichoque výrobok odolný 
voči nárazom 2. protišokový; 
tratamiento antichoque protišoková 
liečba

 [ALFA ST] anticolisión adj. 
antikolízny, protikolízny; luces 
anticolisión antikolízne svetlá, 
sistemas anticolisión protikolízny 
systém

17.  anticomezón adj. antipruriginózny, 
proti svrbeniu; m antipruriginózum

 [LINGUEE] anticongelación 
adj. proti námraze, chrániaci pred 
námrazou; sistema anticongleación 
systém ochrany pred námrazou

 [DRAE] anticorrosión11 adj. 
antikorózny, protikorózny, 
(chrániaci) proti hrdzaveniu / 
korózii; pintura anticorrosión 
antikorózny náter

18.  anticorrupción adj. protikorupčný; 
medidas anticorrupción 
protikorupčné opatrenia

19.  anticrisis adj. protikrízový; 
paquete anticrisis protikrízový 
balíček

20.  antidecúbito adj. antidekubitný
21.  antiderrapaje12 adj. protišmykový
 [LINGUEE] 

antideslumbramiento13 adj. 
neoslňujúci, tlmený, tieniaci; 

11 También anticorrosivo.
12 También antiderrapante, antideslizante.
13 También antideslumbrante.

luces antideslumbramiento tlmené 
/ neoslňujúce svetlá, (espejo) 
retrovisor antideslumbramiento 
spätné zrkadlo s úpravou povrchu 
proti oslneniu

 [LINGUEE] antidestello adj. 
proti oslneniu, zabraňujúci 
oslneniu, neoslňujúci; propiedades 
antidestello vlastnosti zabraňujúce 
oslneniu

 [R] antidetonancia14 adj. 
antidetonačný; combustible 
antidetonancia palivo odolné  
proti klopaniu, antidetonačné 
palivo

 [ALFA TA] antidistorsión 
adj. mecanismo antidistorsión 
vyrovnávač skreslenia

 [LINGUEE] antidisturbios 
adj. poriadkový, na potláčanie 
nepokojov, proti nepokojom; 
policía antidisturbios poriadková 
polícia

22.  antidopaje, antidoping adj. 
dopingový, antidopingový; 
controles antidoping antidopingové 
kontroly

23.  antidroga(s) adj. protidrogový 
tratamiento antidrogas 
protidrogové liečenie 

24. antidumping adj. antidumpingový, 
antidampingový

25.  antiedad adj. proti starnutiu; 
crema antiedad krém proti 
starnutiu, preparado antiedad 
prípravok proti starnutiu

14 También antidentonante o derivado de otro 
raíz: antigolpeante, calco del inglés anti-
knock.
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 [LINGUEE] antienvejecimiento15 
adj. proti starnutiu; crema 
antienvejecimiento krém proti 
starnutiu

26.  antiestrés adj. antistresový, 
protistresový efecto antiestrés 
protistresový účinok

27.  antiexplosivos adj. protibombový, 
na vyhľadávanie / zneškodňovanie 
bômb

 [LINGUEE] antifalsificación adj. 
proti falšovaniu / falšovateľstvu, 
zamedzujúci falšovaniu, 
proti falzifikátom; sistema 
antifalsificación systém proti 
falšovaniu

28.  antifraude(s) adj. chránený proti 
zneužitiu

29.  antifricción 1. adj. klzný; cojinete 
antifricción klzné ložisko 2. m 
antifrikačný materiál

 [LINGUEE] antifuego adj.
odolný voči ohňu hoja antifuego 
protipožiarna fólia; sistema 
antifuego systém ochrany pred 
ohňom

30.  anti-G adj. antigravitačný, anti-G; 
traje anti-G anti-G odev

31.  antigás adj. (proti)plynový; refugio 
antigás protichemický úkryt, 
máscara / careta antigás plynová 
maska

32.  antiglobalización 1. adj. 
antiglobalizačný, protiglobalizačný; 
movimiento antiglobalización 2. 
antiglobalizačné / protiglobalizačné 
hnutie

15 También antienvejecedor.

 [LINGUEE] antigolpe(s) adj. 
protiprevratový; medidas antigolpe 
protiprevratové opatrenia, casco 
antigolpe ochranná prilba

33. antigoteo adj. zabraňujúci 
kvapkaniu

 [LINGUEE] antigranizo adj. proti 
krupobitiu; malla antingranizo sieť 
proti krupobitiu, proti poškodeniu 
kurpobitím, proti rizikám 
krupobitia

34.  antigrasa odmasťujúci, proti 
mastnote; champú antigrasa 
šampón na mastné vlasy

35.  antiguerra adj. protivojnový; 
película antiguerra protivojnový 
film

36.  antiguerrillero adj. 
protipartizánsky, protiguerillový

 [R] antihalo adj. antihalačný; capa 
antihalo antihalačná vrstva

 [LINGUEE] antiherrumbre 
adj. antikorózny, protikorózny, 
(chrániaci) proti hrdzi / hrdzaveniu 
/ korózii; preparaciones 
antiherrumbre protikorózne 
prípravky

 [TRUP] antihuelga adj. 
protištrajkový

37.  antiincendios adj. protipožiarny
38.  antimisil 1. adj. protiraketový 

2. m protiraketa, antiraketa, 
protiraketové zariadenie

39.  antimoho adj. protiplesňový; 
pintura antimoho protiplesňový 
náter
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40.  antimonopolio adj. antimonopolný
 [LINGEA slang] antimorbo 

umŕtvujúci, schlaďujúci túžbu, 
asexuálny

 [H] antimotín(-ines) policía 
antimotines poriadková polícia

 [LINGUEE] antinarcóticos16 
adj. protidrogový, pre boj 
proti narkotikám; Ministerio 
Antinarcóticos Ministerstvo pre 
boj proti narkotikám, programa 
antinarcóticos protidrogový 
program

41.  antinatura adj. proti prírode / 
prirodzenosti, neprirodzený

42.  antinazi adj. protinacistický
43.  antinegro, -a adj. protičernošský
44.  antiniebla adj. hmlový; faro / luz 

antiniebla hmlovka, hmlové svetlo
 [LINGUEE] antiojeras adj. proti 

kruhom pod očami
45.  antipánico adj. panikový; 

cerradura antipánico panikový 
zámok, puerta antipánico panikové 
dvere

46.  antiparásito 1. adj. 
antiparazitický, odstraňujúci 
parazity; m antiparazitikum, 
prostriedok hubiaci parazity 2. 
adj. odrušujúci (interferencie), [H] 
protiporuchový 

47.  antipartido adj. protistranícky
 [ALFA TA] antipatinaje adj. 

antiskating; dispositivo antipatinaje 
zariadenie antiskating (na 
gramofónovej prenoske)

16 También existe antinarcótico, -a.

48.  antipersona adj. nášľapný, 
protipechotný; mina antipersona 
nášľapná mína

 [LINGUEE] antipinchazos 
adj. neumáticos antipinchazos 
nepriepustné pneumatiky

 [LINGUEE] antipobreza adj. proti 
chudobe; programas antipobreza 
programy na odstránenie chudoby, 
na boj s chudobou

49.  antipolen adj. protipeľový; filtro 
antipolen protipeľový filter

50.  antipolilla 1. adj. proti moliam; 
bolas antipolilla guľôčky proti 
moliam 2. m prípravok proti 
moliam

51.  antipolio adj. proti detskej obrne; 
vacuna antipolio vakcína proti 
detskej obrne; m vakcína proti 
detskej obrne

52.  antipolvo adj. proti prachu; filtro 
antipolvo prachový filter

53.  antipueblo17 adj. protiľudový; 
política antipueblo protiľudová 
politika

 [LINGUEE] antipulgas adj. proti 
blchám; collar antipulgas obojok 
proti blchám 

 [ALFA ST] antirreflejo18 adj. 
protiodrazový, capa antirreflejo 
protiodrazový povlak, 
protiodrazová vrstva

54.  antirretorno 1. adj. spätný, 
jednosmerný; válvula antirretorno 
spätný / jednosmerný ventil 2. m 
klapka, západka

17 También antipopular.
18 También antirreflector.
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55.  antirrobo19 adj. bezpečnostný, 
proti krádeži; palanca 
antirrobo bezpečnostná páka; m 
bezpečnostné zariadenie

 [LINGUEE] antirronquidos adj. 
zabraňujúci chrápaniu

56.  antirruido adj. protihlukový; 
barrera antirruido protihluková 
bariéra, [ALFA LT] cascos 
antirruido chrániče sluchu, [ALFA 
TA] micrófono antirruido mikrofón 
s kompenzáciou šumu 

57.  antisida adj. proti AIDS; vacuna 
antisida vakcína proti AIDS

 [LINGUEE] antisistema 
protisystémový

58.  antitabaco20 adj. protitabakový, 
protifajčiarsky; ley antitabaco 
protifajčiarsky zákon

59.  antitanque adj. protitankový; 
cañón antitanque protitankové 
delo, misil antitanque protitanková 
strela / raketa

60.  antiterrorista adj. 
protiteroristický, proti terorizmu; 
manifestación antiterrorista 
demonštrácia proti terorizmu

19  poplašný, zabezpečovací
20  También antitabaquista.

61.  antitétanos adj. protitetanový, 
(pôsobiaci) proti tetanu; vacuna 
antitétanos vakcína proti tetanu

62.  antitrust adj. antitrustový, 
antitimonopolný, protikartelový; 
leyes antitrust antitrustové zákony

63.  antivaho adj. zabraňujúci vzniku 
výparov

 [ALFA ST] antivibración adj. 
antivibračný, bezotrasový; 
montura antivibración bezotrasové 
upevnenie, antivibračné zavesenie

64.  antivirus 1. adj. antivírusový; 
programa a. antivírusový program; 
m antivírus, antivírusový program

65. antivioladores adj. obranný; 
espray antivioladoresobranný sprej 

 [ALFA TA] antizumbidos adj. 
condensador antizumbidos 
odbrumovací kondenzátor, 
dispositivo antizumbidos zariadenie 
na odstránenie rušivého pískania 
(kmitania)
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CONCLUSIONES

La prefijación por medio del prefijo anti- de uso transcategorizador es un 
procedimiento productivo en el español actual. Su peculiaridad consiste en 
su capacidad transcategorizadora que se opone a la definición tradicional de 
la derivación prefijal. Es la llamada prefijación heterogénea que consiste en 
adjuntar el prefijo a la base nominal y el vocablo resultante funciona como 
adjetivo en los compuestos sintácticos en los que modifica el núcleo nominal 
(N+PrefNAdj). En la mayoría de los casos es invariable, en ciertas ocasiones 
presenta fluctuación gráfica (es poco frecuente, no obstante se documentan 
casos en los que el prefijo queda separado por un espacio en blanco o se une a la 
base a través de un guión) o de número de la base: antidroga(s), antifraude(s), 
antimotín(-ines). Semánticamente se ha alejado del significado originario 
de ‘contrario, opuesto’ a las acepciones de ‘actuación contra, lucha contra’, 
‘protección, defensa, resistencia contra’ o algo que ‘repele, destruye, mata’. 
A partir del glosario (recopilamos 65 ejemplos) de las traducciones eslovacas 
expuestas hemos podido comprobar que en eslovaco existen varios modos 
lexicogenéticos que equivalen a la prefijación transcategorizadora con anti. 
Hemos detectado en total once opciones de traducción y hemos calculado 
su frecuencia de uso. La alternativa más frecuente (el prefijo proti-) llegó  
a aparecer en el 46% de los casos en total. Las demás opciones incluyen el uso 
de otros prefijos, de sufijos, de sintagmas preposicionales, la neutralización o el 
uso de la base antónima.
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HLEBOVÁ, Bibiána: The Interpretation of Roma Fairy Tales (Paramisa) from the 
Perspective of Ethnographic Research of the Roma People. In Philologia, vol. XXX 
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Abstrakt: Štúdia sa zaoberá interpretáciou rómskych rozprávok (paramisa) od rómskych 
autorov – Dezider Banga (Čierny vlas. Cigánske rozprávky, 1969), Ján Berky-Ľuborecký 
(Sny o šťastí, 1994), Elena Lacková (Rómske rozprávky/Romane paramisa, 1992) v kon-
texte slovenskej literatúry pre deti a mládež. Identifikuje v nich špecifiká Rómov a arche-
typ rómskej sociálnej skupiny, ktoré z historického hľadiska predstavujú znaky a vlastnosti 
typické pre primárny spôsob života predchodcov rómskeho obyvateľstva žijúceho v kme-
ňoch. Štúdia verifikuje a kategorizuje identifikované znaky identity Rómov v rómskych 
rozprávkach (paramisa) na základe historicko-etnografického výskumu Rómov E. Davido-
vej (2004) a výskumu rómskeho folklóru M. Hübschmannovej (1988).
Kľúčové slová: rómske rozprávky, rómski autori, slovenská literatúra pre deti a mládež, 
historicko-etnografický výskum, rómsky folklór, identita Rómov

Abstract: The study deals with the interpretation of Romany folktales (paramisa) by Roma 
authors – Dezider Banga (Black Hair, Gypsy folktales, 1969), Ján Berky-Ľuborecký (Dreams 
on Happiness, 1994), Elena Lacková (Romany folktales/Romane paramisa, 1992) in the 
context of Slovak literature for children and youth. Specifics of Roma people and archetype 
of Roma social group are identified, which, from a historical perspective, represent signs and 
characteristics typical for primary lifestyle of the Roma people’s ancestors living in tribes. 
Identified characteristics of Roma people identity in the Romany folktales (paramisa) are 
verified and categorised based on the historic-ethnographic research on Roma people from 
E. Davidová (2004) and the research on Romany folklore from M. Hübschamnová (1988).
Keywords: Romany folktales, Roma authors, Slovak literature for children and youth, 
historic-ethnographic research, Romany folklore, Roma identity
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V kontexte súčasnej literatúry pre deti a mládež na Slovensku sa do popre-
dia dostáva osobitný druh literatúry od rómskych autorov, ktorí sa usilujú o ne-
násilné presadzovanie svojej rómskej identity (romipen) v slovesnom umení. 
Rómsky literárny text sa stáva prostriedkom na spoznávanie inakosti Rómov, 
čiže prostriedkom na spoznávanie ich správania a konania, myslenia a cítenia, 
spôsobu života a životnej filozofie, pričom nadväzuje na tradičný rómsky fol-
klór, ktorý je jedným z najcharakteristickejších etnických determinantov Ró-
mov. Rómska ľudová slovesnosť, tradície Rómov, ich vnímanie sveta i filozofia 
života sú súčasťou rómskej identity (romipen) uchovávanej v danej komunite 
z pokolenia na pokolenie. Pojem romipen má podľa M. Hübschmanovej (1988, 
80–91) mnoho významov, rómstvo nepredstavuje len rómsku kultúru, tradíciu, 
mentalitu, ale aj dodržiavanie určitých nepísaných zákonov, ako je pohostin-
stvo, pomoc, súdržnosť medzi Rómami a pod. Rómsku identitu (romipen) mô-
žeme podľa M. Vágnerovej (1999) identifikovať na základe antropologických 
znakov (prejavujú sa odlišnosťou zovňajšku, pôsobia ako zdanlivé potvrdenie 
celkovej odlišnosti), ale aj etnických znakov (vlastný jazyk, normy, hodnoty, 
kultúra a tradičný spôsob života), ktorými sa príslušníci tejto minoritnej sku-
piny odlišujú od iných sociálnych skupín, najmä od majoritnej spoločnosti. 
Špecifickosť Rómov v tomto zmysle potvrdzujú aj slová rómskej autorky E. 
Lackovej (1992b, 94–95): „My Rómovia sme zvláštni. Nenapodobiteľní. Naše 
vnútro, naše srdce treba skutočne pochopiť. Nielenže sa odlišujeme od majority 
spoločnosti farbou pleti, čiže antropologicky, ale odlišujeme sa aj svojím zde-
deným temperamentom a inými vlastnosťami, ktoré nás Rómov robia skutočný-
mi Rómami. Naše rómske srdce sa nedá pretvoriť.“

Literárnohistorickým výskumom pôvodnej a prekladovej rómskej literatúry 
(písaná v slovenskom alebo slovensko-rómskom jazyku) na Slovensku po roku 
1989 (Hlebová a kol. 2011) sme zaznamenali kvantitatívny nárast literárnej 
tvorby rómskych autorov staršej i súčasnej generácie – slovenské a slovensko-
-rómske preklady kníh od rómskych autorov zo svetovej literatúry v žánrovej 
pestrosti (leporelá, zbierky básní a piesní, zbierky rómskeho folklóru, antoló-
gie rómskych rozprávok, zbierky moderných autorských rozprávok, poviedky, 
novely, romány, žánre literatúry faktu). Dominantným literárnym žánrom sa 
stala rómska rozprávka (paramisi), ktorou akoby rómski autori potvrdzovali, 
že „bohatstvom rómskeho ľudu je jedinečný svet: svet rozprávky“ (Andruška 
2000, 166). Rozprávkové príbehy mali oddávna osobitné miesto a význam 
v každodennom živote Rómov. P. Valo (1994, 75) tieto rozprávania nepovažuje 
za pravé rozprávky, aj keď obsahujú rozprávkové príbehy, ani za povesti, hoci 
sa viažu na konkrétny čas, miesto, osobu a udalosť, ba ani za balady, aj keď je 
v nich často pochmúrna baladická atmosféra. Rómske rozprávky (paramisa) sú 
podľa neho rozprávania pre dospelých, ktoré v rôznych variantoch šírili rómski 



189

PHILOLOGIA XXX/1

rozprávači na svadbách, zábavách i pohreboch. Vkladali do nich svoju fantáziu, 
exotickú filozofiu dospelých Rómov, ich životnú skúsenosť i túžbu po šťastí.

Vo vybraných knihách rómskych rozprávok (paramisa) od rómskych auto- 
rov – Dezider Banga (Čierny vlas. Cigánske rozprávky, 1969), Ján Berky-
-Ľuborecký (Sny o šťastí, 1994), Elena Lacková (Rómske rozprávky/Romane 
paramisa, 1992a) – sme identifikovali špecifiká identity Rómov (romipen)  
a archetyp rómskej sociálnej skupiny, ktoré z historického hľadiska predstavujú 
znaky a vlastnosti typické pre primárny spôsob života predchodcov rómskeho 
obyvateľstva žijúceho v kmeňoch. Verifikovali sme ich na základe historicko-
-etnografického výskumu Rómov E. Davidovej (2004) a výskumu rómskeho 
folklóru M. Hübschmannovej (1988) a kategorizovali do nasledujúcich tema-
tických oblastí (Hlebová 2010): vonkajšie a vnútorné vlastnosti rómskych po-
stáv, obrazy zo života rómskych postáv, medziľudské vzťahy rómskych postáv, 
duchovný svet rómskych postáv.

VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ VLASTNOSTI  
RÓMSKYCH POSTÁV

Vonkajšiu podobu rómskych postáv vnímame ako všeobecne príznačnú pre 
príslušníkov rómskeho etnika, zodpovedajú jej opisy krásnej počernej tváre, 
čiernych očí, dlhých rozpustených a kučeravých čiernych vlasov, súmernej po-
stavy pri mužských a ženských postavách. Vyskytujú sa aj netradičné vonkajšie 
znaky niektorých rómskych postáv, ktoré mali modré oči a bielu pleť, v čom 
vidíme prepojenie Rómov na konkrétnu archetypálnu vetvu. Pri skúmaní vnú-
torných znakov a vlastností rómskych postáv sme objavili neobyčajnú pes-
trosť v ich danostiach a povahových vlastnostiach. Rómovia vynikali najmä 
rozprávačským umením, odvahou, prefíkanosťou, zmyslom pre humor, hašteri-
vosťou, lenivosťou, ale aj nadaním na hudbu, spev a tanec, ktoré považujeme 
za špecifickú súčasť dávneho rómskeho archetypu obyčajne hodnoteného ako 
nespútaný živel, ktorý dodnes žije svojským spôsobom života. Okrem bežných 
rómskych postáv (muži, ženy, deti) sme identifikovali špecifické rómske posta-
vy – vajdovia a čarodejnice, tie mali osobitné, výnimočné postavenie v rómskej 
komunite a na základe svojich jedinečných vlastností a schopností predstavo-
vali silné osobnosti, ktoré boli predurčené na vedenie a ovplyvňovanie rómskej 
komunity, čo ostatným príslušníkom dodávalo pocit istoty i bezpečia a zároveň 
zbavovalo jednotlivcov ich povinnosti riešiť svoje problémy samostatne.
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OBRAZY ZO ŽIVOTA RÓMSKYCH POSTÁV

Pri pozorovaní špecifickej rómskej identity sme sa zamerali na viaceré ob-
lasti života rómskych postáv (kočovanie, štýl bývania, remeselnícke zručnos-
ti, iný spôsob života, umelecké nadanie, domáce hospodárenie a stravovanie, 
odievanie), ktoré sú navzájom prepojené a komplexne predstavujú archetypál-
ny obraz života Rómov:

Kočovanie. Išlo o nomádsky spôsob života rómskych postáv, ktorých do-
movom boli vozy, obytné vozy (tzv. maringotky), stany, provizórny prístrešok 
z vetiev, drevených dosiek či celty. Voz bol ťahaný koňom, verným pomocní-
kom, ktorého rómske postavy vždy považovali za priateľa a brata. Remeselníci 
mali aj ďalší voz, v ktorom bola dielňa s náradím.

Štýl bývania. Pre rómske postavy bolo typické bývanie v špecifických sú-
stredených obydliach, tzv. cigánskych osadách. Na jednej strane boli osady 
formou sociálneho vylúčenia Rómov z miestneho spoločenstva, na druhej stra-
ne si v nich Rómovia žili svoj život. Obyčajne vznikali na miestach, kde boli 
vhodné podmienky na život, a to sociálne (len so súhlasom grófa) a prírodné 
(napr. v blízkosti vody, lesa, svahu) s možnosťou ľahkého získavania potravy 
z okolia.

Remeselnícke zručnosti. Najtypickejšie remeslo, ktorým sa rómske postavy 
živili, bolo kováčstvo. Rómske postavy vynikali aj v ďalších remeslách ako 
napr. kotlárstvo – vyrábali a predávali malé medené kotlíky, kotly, panvice či 
taniere; zvonkárstvo – spočívalo vo výrobe zvoncov rôznej veľkosti a rôzneho 
tvaru pre kravy, ovce a kozy; korytárstvo – vyrábali veľké i malé korytá, malé 
guľaté misky s držadlom, varešky, lyžice, naberačky a ďalšie predmety pre 
poľnohospodárstvo a domácnosť; košikárstvo – zahŕňalo výrobu košíkov, opá-
lok a metiel; práca s drevom a hlinou – rómske ženy pomáhali gazdinám vyma-
závať hlinou steny bytov, pece, muži pomáhali miestnym obyvateľom stavať 
domy s hlinenou výplňou; textilná remeselná výroba a tkanie šnúrok – rómske 
ženy a dievčatá používali krosienka na výrobu tenších šnúrok, na výrobu hrub-
ších šnúr sa už používali drevené krosná, ktoré ovládali rómski muži; výroba 
kief a štetcov z prečesaných prasacích štetín alebo konského vlasu. Rómske po-
stavy svoje výrobky často predávali alebo vymieňali za jedlo a šatstvo.

Iný spôsob života. Možno sem zahrnúť: priekupníctvo – rómske postavy 
skupovali od dedinčanov staré šaty, handry, perie a iné predmety, ktoré potom 
predávali alebo vymieňali za nádoby a rôzne priemyselné výrobky; tzv. konské 
handlovanie – pri predaji koní, čo vyžadovalo dobrú znalosť koní a výrečnosť 
predávajúceho; príležitostné a pomocné práce – rómske postavy ich často vy-
užívali na zabezpečenie svojej rodiny; medzi rómskymi postavami boli aj také, 
ktoré sa živili nepoctivou prácou – krádežami.
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Umelecké nadanie. Rómske postavy vynikali ako hudobníci, speváci a ta-
nečníci – predvádzanie hudby bolo zdrojom ich obživy; často vyhrávali na 
grófskych dvoroch, na svadbách, zábavách, pri narukovaní za vojaka, v krč-
mách do tanca, k spevu i na počúvanie.

Domáce hospodárenie a stravovanie. Obstarávanie jedla a spôsob stravo-
vania patrili k najkonzervatívnejšej črte života rómskych postáv, ktorý si dlho 
uchovával pôvodnú podobu. Ich stravovanie v rómskych osadách bolo nezdra-
vé a nepravidelné, rómske ženy obyčajne varili len jedno jedlo, často nevarili 
vôbec. Spôsob stravovania v rómskych rodinách súvisel s ich životnou filozo-
fiou – žiť zo dňa na deň, preto sa nestarali o zajtrajšok.

Odievanie. Uchovali sa dve extrémne predstavy odievania rómskych po-
stáv – romantický štýl predstavujú pestré exotické sukne s prvkami elegancie 
maďarsko-grófskeho či španielskeho typu, jeho protikladom bolo biedne oble-
čenie tmavej farby. Rómske deti nemali svoje typické detské oblečenie, nosili 
obnosené odevy od starších, v lete boli najčastejšie nahé a bosé.

MEDZIĽUDSKÉ VZŤAHY RÓMSKYCH POSTÁV

Zaujímali nás aj špecifické znaky rómskej identity v prejavoch medziľud-
ských vzťahov rómskych postáv v typických životných situáciách, a to v rámci 
užšieho rómskeho spoločenstva (rómska rodina) i širšieho rómskeho spoločen-
stva (rómska kočovná alebo usadená skupina, veľkorodina):

Rómska rodina (rodová skupina, veľkorodina). Bola základom rómskeho 
spoločenstva a rómske postavy jej pripisovali najväčšiu hodnotu, ktorá bola 
vymedzená príbuzenstvom. Patriarchálnu veľkorodinu so systémom párového 
manželstva tvoril otec – hlava skupiny so svojimi bratmi, ženatými synmi, 
slobodnými dcérami a s deťmi svojich bratov a synov. Do ženskej časti sku-
piny patrila žena otca – matka, manželky či družky synov – nevesty, a bratov 
– švagriné. S touto veľkorodinou často žili aj rodičia otca a matky (dedo, bab-
ka), strýko a teta, svokor a svokra. Rómske deti získavali vo svojej rodine po-
znatky pre život i kvalifikáciu – osvojovali si pravidlá skupinového správania, 
špecifické etické normy a formovali si svoj pocit spolupatričnosti, čiže svoje  
rómstvo.

Rodové puto. Spočívalo vo veľmi silno vyvinutom zmysle rodovej spolupat-
ričnosti Rómov, ktoré bolo silnejšie ako rodinné puto, čo sa prejavovalo v ur-
čitej podriadenosti Rómov svojmu rodu i kolektívnemu charakteru rodinných, 
resp. príbuzenských osláv a zvykov. Jedinec, ktorý sa chcel vymaniť z tradič-
ných pút, sa dostal do rozporu medzi rodovým názorom a vlastným názorom na 
to, ako by chcel žiť, preto ho nakoniec odsúdili ako odpadlíka od rodu.
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Vnútorné zákony Rómov. Boli základom spoločenského poriadku pat-
riarchálnej veľkorodiny a rodových skupín, ktoré súviseli s postavením muža 
v rómskej komunite, so súdržnosťou a spoluprácou Rómov, s ich vzájomnou so-
lidaritou a úctou k starším ľuďom, tie im po stáročia pomáhali prežiť aj v zlých 
časoch. O ich prísne dodržiavanie sa starali vlastné súdne inštitúcie – rómske 
súdy. Súdny tribunál sa skladal z vajdov veľkých rómskych rodín, uznávaných 
osobností s autoritou. Rómski sudcovia a rómske súdy boli zárukou toho, že sa 
dodržiavali rómske zvyky a nepísané zákony. Najvyšším trestom bolo vyhlá-
senie za nečistého – potrestaný Róm strácal svoju identitu, svoju česť, povesť, 
vážnosť osoby a čo je najhoršie – strácal svoje rómstvo. Mimoriadny význam 
mala prísaha, resp. potvrdenie pravdivosti slov (napr. pred svätým obrazom, 
pred oltárom v kostole).

Postavenie muža. Muž bol najdôležitejšou osobou v celom rómstve, pretože 
iba on zodpovedal za svoju rodinu v dobrom i zlom. Muž bol tradične pánom 
ženy, pánom rodiny a všetci ho museli počúvať (patriarchát). Muž stál vždy na 
čele rodiny, musel dostať všetko ako prvý a skôr ako ostatní členovia rodiny, 
tým mu bola preukazovaná úcta. Mužovi sa napr. nepatrilo chodiť ani po žob-
raní. Muži sedeli a zabávali sa pri jednom stole, ženám nebolo dovolené, aby 
sedeli spolu s mužmi, museli sedieť oddelene pri inom stole a zabávať sa me-
dzi sebou. Muž musel zasvätiť do rómstva aj svojich synov, aby keď dorástli, 
vedeli využiť to, čo sa naučili od svojich otcov a čo sa tradovalo z generácie na 
generáciu. Aj rómske súdy boli vždy obsadzované iba mužmi, pretože iba Róm 
vedel rozprávať o rómskych problémoch, poznal všetky otázky a odpovede, 
mal svoje názory, ktoré prezentoval pred Rómami.

Postavenie ženy. Bolo veľmi nízke, podradné a potupné. Rómska žena bola 
považovaná za bytosť menejcennú a určenú hlavne na to, aby milovala, rodila a 
vychovávala deti, zabezpečovala jedlo a starala sa o domácnosť. Rómska žena 
nemohla mať väčšiu úctu ako Róm, utrpelo by tým rómstvo, preto musela po-
korne rešpektovať rozhodnutie svojho muža a dodržiavať to, čo sa od nej v ko-
munite vyžadovalo. Rómske ženy sa museli postarať aj o svoje dcéry, naučiť 
ich všetko, čo by malo rómske dievča vedieť. Iba najstaršej rómskej žene muž, 
synovia a zaťovia preukazovali veľkú úctu.

Zmysel pre súdržnosť a spoluprácu. Rómske postavy mali veľmi dob-
re vyvinutý tento zmysel zaužívaného skupinového spôsobu života a vlast- 
níctva.

Vzájomná solidarita. Bol to nepísaný zákon vzájomnej solidarity ako jedna 
z najzávažnejších etických noriem v rómskych spoločenstvách. Súvisel s chu-
dobným postavením Rómov a ich všeobecnou biedou. Tým, že sami nemali, 
cítili s druhým a bez váhania sa s ním podelili o chlieb či prístrešie. Bola by to 
hanba, keby nepomohli tomu, kto to potreboval.
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Úcta k starším ľuďom. Rómske postavy ju prejavovali k ľuďom, ktorí mali 
v komunite osobitné postavenie pre svoje životné skúsenosti a múdry pohľad 
na život. V ťažkých životných situáciách sa s nimi často radili.

Pomenovanie osôb v rámci príbuzenskeho vzťahu. Špecifickým znakom 
identity rómskych postáv je časté používanie oslovenia v rámci rodiny i mimo 
nej etnonymom Cigán, Róm, Cigánka, ale aj oslovením Rom vo význame muž 
(z róm. rom = muž, manžel), Romni vo význame žena (z róm. romni = žena, 
manželka). Rómovia sa navzájom oslovovali aj pomocou apelatívneho pome-
novania brat – sestra, a to aj mimo príbuzenského vzťahu, čo dokresľuje obraz 
o fungovaní rómskeho spoločenstva. Oslovovaním brat – sestra dodnes Rómo-
via nazývajú nielen svojich vlastných bratov a svoje vlastné sestry, ale aj ne-
vlastných bratov i bratrancov a nevlastné sestry i sesternice.

Mená a prezývky. Rómske postavy mali popri vlastných menách aj svo-
je prezývky, ktoré v rómskom spoločenstve vznikali z nutnosti rozpoznávať 
sa v jednej rodine, veľkorodine alebo lokalite pri častom výskyte rovnakých 
mien a priezvisk. Pri propriálnych pomenovaniach mužských a ženských róm-
skych postáv sme pozorovali, že ich vlastné mená boli najčastejšie odvodené 
od slov z rómskeho jazyka (ojedinele zo slovenského či z maďarského jazy-
ka), a to na základe charakteristických vonkajších alebo vnútorných vlastností 
postavy, ktoré boli príznačné pre svojich nositeľov a zodpovedali onymické-
mu modelu nomen omen (lat. meno znamenie; pomenovanie, ktoré vystihuje 
jeho nositeľa).

Spoločné posedenia. Boli súčasťou kolektívneho spôsobu života rómskych 
postáv, išlo napr. o spoločné posedenia pri ohni, na lavičkách pred domček-
mi, tieto posedenia utužovali vzťahy medzi kočovnými Rómami a vedomie ich 
príslušenstva k rómskej skupine.

DUCHOVNÝ SVET RÓMSKYCH POSTÁV

Duchovná oblasť rómskych postáv bola veľmi svojrázna, založená na pred-
stavách, pocitoch a emóciách. Kočovný spôsob života, putovanie z miesta na 
miesto a najmä absencia pocitu domova ovplyvnili duchovný svet Rómov. Do-
minujú v ňom špecifické predstavy o hodnotách, viere v Boha a rôzne nadpri-
rodzené bytosti. Duchovný svet Rómov je odrazom ich historického vývoja, 
nízkej úrovne poznania, ale aj nevyhovujúcich životných podmienok na okraji 
spoločnosti, čo tiež prispelo k ich zjednodušenému chápaniu prírodných a spo-
ločenských javov:

Ľudové náboženstvo a viera v Boha. U rómskych postáv sa vyznačova-
li predovšetkým prvkami starobylej viery a prežitkami prírodných atomistic-
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kých názorov. Prioritu v ich duchovnom svete mal Boh, ktorého nazývali Del,  
Devel, Dil. Boha si predstavovali ako veľkého a dobrého ducha, akúsi najvyš-
šiu bytosť, ktorá stvorila svet a riadi osudy všetkých ľudí, teda aj Rómov. Róm-
ske postavy uctievali Boha ako tvorcu života, ochrancu pred zlom, prejavovali 
svojmu Bohu úctu a vďaku, nepochybovali o zvláštnych schopnostiach svojho 
Boha ani o jeho múdrosti a spravodlivosti. Na druhej strane Rómovia vnímali 
Boha ako vykonávateľa trestu či pomsty. Pri oslovovaní Boha Rómovia často 
používali zdrobneniny (Deloro = Božíček), niekedy i s prívlastkami (baro Del 
= veľký Boh, sovnakuno Deloro = zlatý Božíček). Rómovia verili aj v Ježiša 
Krista, ktorého vnímali skôr ako výnimočného človeka než nadprirodzenú by-
tosť. Rómovia obvykle nechápali, prečo je farár prostredníkom medzi Bohom 
a ľuďmi. V ich duchovnom svete farár nemal opodstatnenie, z čoho vyplynul 
aj ich neutrálny vzťah k nemu. Vnímali ho skôr ako osobu, ktorá má spojenie 
s druhým svetom – svetom mŕtvych.

Viera v nadprirodzené sily. Bola súčasťou duchovného sveta rómskych 
postáv. Bola to viera v existenciu rôznych dobrých, ale aj zlých nadprirodze-
ných síl a neznámych tajomných síl, ktorých sa báli, lebo verili, že im spôso-
bujú zlo.

Povery, mágia a čary. Boli dôležitou súčasťou ľudového náboženstva róm-
skych postáv. Povery im predpovedali nejaké nešťastie, preto sa ich báli; vy-
užívali mágiu a čary, ktorými chceli urobiť niekomu zle, napr. privolať inému 
človeku zlo, nešťastie, chorobu, smrť. Rómske ženy sa venovali aj vešteniu, 
pri ktorom používali karty alebo veštili priamo z ruky. Pri veštbe nedodržiavali 
žiadne pravidlá, k človeku, ktorému veštili, pristupovali psychologicky a in-
štinktívne improvizovali.

Duše mŕtvych. Rómske postavy verili v duchov mŕtvych, v ľudí dvoch duší 
alebo sŕdc. Podľa nich druhá duša nedá mŕtvemu pokojne spať a spôsobí, že 
mŕtvy chodí v noci navštevovať svojich pozostalých. Rómovia verili, že človek 
po smrti celkom nezomrel, že do neho iba vstúpila smrť, čo sa prejavuje v ich 
pohrebných zvykoch. Rozlúčka so zosnulým Rómom bola spojená s posedením 
pri mŕtvom, s tzv. viradovaním. Tri dni a tri noci bol mŕtvy vystavený v otvo-
renej truhle vo svojom dome, počas tohto obdobia sa pri ňom schádzali dospelí 
členovia jeho rodiny a priatelia, aby strážili mŕtveho – sedeli pri ňom, rozprá-
vali rozprávky, príbehy o živote mŕtveho, popíjali a hrali karty.

Ľudové liečiteľstvo. Prvky poverčivosti nachádzame v rómskych praktikách 
ľudového liečiteľstva, ktoré obsahovali racionálne prvky, založené na empiric-
kých znalostiach a poznaní prírody, ale aj prvky magické, iracionálne, ktoré 
boli založené na viere v nadprirodzené schopnosti pomocou rôznych foriem 
zariekavania, zaklínania či vykonávania čarovných úkonov, ktorými Rómovia 
chceli odohnať chorobu alebo iné ťažkosti. Pri ľudovom liečiteľstve sa využí-
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vali aj rekvizity – malé figúrky, ktoré boli primitívne vyrobené z vosku alebo  
z kosti a omotané ľudskými vlasmi. Ich účelom bolo zvýšiť účinok liečiteľské-
ho alebo magického úkonu, príp. človeka aj vydesiť.

Životná filozofia. Ovplyvňovala laxný prístup rómskych postáv k povinnos-
tiam a záväzkom, v tomto smere si nepripúšťali žiadne starosti. Ich hlavným 
prianím bolo žiť bez väčšej námahy, mať vlastný dom, rodinu a deti. Riadili sa 
filozofiou žiť zo dňa na deň, čiže žiť tu a teraz.

V štúdii sme prezentovali špecifické znaky identity Rómov (romipen) na 
základe interpretácie vybraných rómskych rozprávok (paramisa) súvisiace 
s ich archetypálnym pôvodom, čím sme vytvorili zaujímavý obraz Rómov, 
resp. rómskych postáv, ktoré sme zaznamenali aj v ostatných literárnych žán-
roch v tvorbe rómskych (i nerómskych) autorov pre deti a mládež na Slovensku 
(Hlebová 2011). Oživovanie a uchovávanie špecifickej rómskej identity v lite-
ratúre pre deti a mládež na Slovensku vnímame ako prejav sebaidentifikačných 
a emancipačných snáh Rómov, čo hodnotíme pozitívne nielen z hľadiska lite-
rárnovedného (Sliacky et al. 2009), ale aj pedagogického, lebo cez poznáva-
nie špecifík rómskej identity prostredníctvom slovesného umenia sa môžeme 
priblížiť k akceptovaniu a tolerovaniu inakosti príslušníkov rómskeho etnika 
žijúceho na našom území.

Štúdia je súčasťou riešenia projektu APVV-15-0071  
Človek s hendikepom v literatúre pre deti a mládež.
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ŽEŇUCH, Peter: Comments on the Language of the Sources of the Byzantine-Slavonic 
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Abstrakt: Priamym pokračovateľom staroslovienčiny je cirkevná slovančina, ktorá je litur-
gickým jazykom bohoslužobných obradov slovanských cirkví byzantského obradu. Cirkev-
nú slovančinu ako liturgický jazyk nemožno vnímať ako reprezentanta iba jednej jazykovej 
entity. V jednotlivých slovanských národných spoločenstvách, kde sa uplatňuje byzantský 
obrad a cirkevnoslovanský liturgický jazyk, sa realizuje konkrétna národná jazyková redak-
cia (variant) slovanského liturgického jazyka. Jazykové povedomie veriacich sa tak odráža 
v redakcii liturgickej cirkevnej slovančiny alebo jeho variante najmä na fonetickej a sčasti 
na morfologickej rovine. V štúdii sa venujeme vybraným jazykovo-kultúrnym aspektom 
uplatňovania sa slovenského jazykového povedomia v jazyku cirkvi byzantsko-slovanské-
ho obradu na Slovensku v kontexte s rukopisnou cyrilskou spisbou tohto slovenského kon-
fesionálneho prostredia.
Kľúčové slová: cirkevná slovančina, cyrilské písomné pramene, nárečie, jazyková, kultúr-
na a konfesionálna identita

Abstract: The direct successor of Old Church Slavonic language is Church Slavonic, which 
is the liturgical language of the worships of the Byzantine rite Slavic churches. Church 
Slavonic as a liturgical language cannot be perceived as representing only one language 
entity. In the Slavic national communities applying the Byzantine rite and the Church-
Slavonic liturgical language, a specific national language variant of the Slavic liturgical 
language is realized. Thus, the linguistic awareness of the believers is reflected in the variant 
of the liturgical Church Slavonic, especially on the phonetic and partly on the morphological 
level. The study deals with selected linguistic and cultural aspects of the application of 
Slovak language awareness in the language of the Church of the Byzantine-Slavonic rite 
in Slovakia in the context of the Cyrillic manuscripts of this Slovak religious environment.
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Doterajšie výskumy cyrilských prameňov svedčia o významnom podiele 
Slovákov na kultúrno-identifikačných procesoch byzantskej cirkvi slovanské-
ho obradu pod Karpatmi (Žeňuch 2014, 121–137; Žeňuch 2016, 10–32; Du-
dášová-Kriššáková 2019, 156–165). Prostredníctvom cyrilskej písomnej tradí-
cie možno v staršom období vývinu slovenskej kultúry dokumentovať rozvoj 
religióznej a konfesionálnej identity slovenského obyvateľstva, ktoré je späté 
aj s byzantsko-slovanským prostredím. Byzantský obrad a cirkevná slovančina 
ako liturgický jazyk a jazyk písomnej kultúry je integrálnou súčasťou Spišskej, 
Šarišskej, Užskej, Abovskej, Zemplínskej, Berežskej a Marmarošskej stolice. 
Stoličné rozdelenie priestoru rešpektuje geograficko-politické i nárečové čle-
nenie, ktorého neoddeliteľnou súčasťou sú aj nositelia východoslovenských 
nárečí. Pravda, na tomto území okrem Slovákov žijú aj rusínski a ukrajinskí1 
veriaci cirkvi byzantského obradu, ale aj rómski, maďarskí, rumunskí i poľskí 
príslušníci tejto cirkvi. Z cirkevnoprávneho hľadiska spomínané stoličné čle-
nenie tvorilo integrálnu súčasť územia patriaceho do jurisdikcie mukačevského 
biskupa vykonávajúceho práva obradového vikára a sufragána jágerského la-
tinského biskupa. Mukačevská cirkev si v tomto podkarpatskom prostredí za-
chovala svoju ekleziálnu samostatnosť i administratívno-jurisdikčnú identitu či 
už vo vzťahu k latinskej cirkvi, alebo aj vo vzťahu k ostatným cirkvám byzant-
ského obradu na Ukrajine, v Moldavsku a pod. (Zubko 2016, 3–9). Veriacich 
byzantského obradu v tomto priestore preto spája spoločný kultúrno-historický 

1 Z jazykového hľadiska tvoria rusínske nárečia integrálnu súčasť ukrajinského jazykového 
areálu. Rusínske (ukrajinské) nárečia na Slovensku zachovávajú všetky typické starobylé vý-
vinové jazykové javy, ktoré ich spájajú so všetkými východoslovanskými jazykmi, a zároveň 
ich tieto javy zásadne odlišujú od západoslovanskej skupiny slovanských jazykov. Patrí sem 
napríklad tzv. „polnoglasie“ (-оrо-, -оlо-, -еrе-; rus. a ukr. город, молоко, берег; bielorus. 
горад, малако), ďalej sú to napríklad spoluhlásky č a ž na miestach, kde sa v západoslovan-
ských jazykoch vyskytuje c a z/dz za pôvodné *tj, *dj (napr. rus. свеча, ukr. свiча, bielorus. 
свяча – slov. svieca; rus. межа, печь – slov. medza, pec, čes. mez, pec), ďalej je to dôsledné 
používanie epentetického ľ po perných spoluhláskach v spojení s j (napr. bj, pj, mj, vj, porov. 
rus., ukr., blr. земля, slov. zem, čes. země, pol. ziemia). Patrí sem aj osobitný vývin spolu-
hláskovej skupiny kv-, gv- na začiatku slova pred ѣ (slov. kvet, hviezda), z ktorých vo výcho-
doslovanských jazykoch vznikli spoluhláskové skupiny cv-, zv- (rus. цвет, звезда; ukr. цвiт, 
звiзда). Rovnako sem patrí aj zjednodušenie spoluhláskovej skupiny -dl-, -tl- na -l-, ktorá je 
spoločná pre celý východoslovanský jazykový areál (мыло, сало, плела oproti slov. mydlo, 
sadlo, plietla) a ďalšie (porovnaj k tomu Žeňuch 2018, 75–85).
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vývin, v ktorom sa sformovala jazyková a kultúrna identita byzantsko-slovan-
skej cirkvi pod Karpatmi.

Cirkevná a religiózna identita byzantskej cirkvi slovanskej tradície pod Kar-
patmi je však spojená so širším byzantsko-slovanským kultúrno-religióznym 
priestorom, o čom svedčí celý rad liturgických textov v cirkevnej slovančine, 
ktoré sa používali v celom slovanskom svete byzantského obradu. Cirkevno- 
slovanské biblické a liturgické texty majú svoj pôvod v knihách a starých ruko-
pisoch spojených s cirkevnou tradíciou byzantsko-slovanského obradu. Patria 
k nim evanjeliáre, apoštoláre, žaltáre, liturgikony, triodiony, menologiony, treb-
níky a ďalšie liturgické a bohoslužobné knihy, ktoré obsahujú cirkvou predpí-
sané modlitby a hymny určené na liturgické slávenie.

Jazykom týchto všetkých liturgických a bohoslužobných kníh je cirkevná 
slovančina. Tento liturgický cirkevnoslovanský jazyk je priamym pokračo-
vateľom staroslovienčiny, najstaršieho slovanského liturgického a literárneho 
jazyka Slovanov. Cirkevnú slovančinu ako liturgický jazyk preto nemožno po-
kladať za reprezentanta jedného jazykového spoločenstva a jej pôvod je v juž-
noslovanskom jazykovom prostredí, kde sa aj po páde Veľkej Moravy rozvi-
nula táto cirkevnoslovanská liturgická i písomná kultúra a odkiaľ sa rozšírila 
k východným Slovanom, a prostredníctvom valašskej kolonizácie sa byzantská 
liturgia, slovanský liturgický jazyk, religiozita či duchovnosť opätovne dostala 
do slovenského prostredia. Slovenské obyvateľstvo po troch až štyroch sto-
ročiach2 diskontinuity slovanskej cirkvi byzantského obradu a tradície takým 
spôsobom nielenže opätovne splynulo s týmto religióznym prostredím, ale po-
stupne sa stalo jej formujúcim či prevažujúcim elementom na Slovensku (Že-
ňuch 2015; Žeňuch 2019, 51–60).

Príklady z mnohých písomných prameňov, ktoré z formálnej stránky sú síce 
napísané cyrilikou, dokazujú existenciu slovenských veriacich práve v tex-
toch cyrilskej duchovnej písomnej kultúry, ktorá sa prispôsobovala potrebám 
a jazykovému povedomiu slovenských používateľov. Napriek tomu však na 
Slovensku samostatná redakcia cirkevnej slovančiny nevznikla. Významnú 
rolu v kultúrnom živote veriacich byzantského obradu však predstavovala aj 
latinčina, ktorá bola v Uhorsku ústredným jazykom svetskej i cirkevnej správy, 
kroník, vzdelaneckej spisby. Prostredníctvom ustálenej latinskej administra-
tívno-právnej terminológie prenikala aj do cyrilskej písomnej kultúry (Zubko 

2 Ide vlastne o obdobie okolo roku 885, ktorého začiatok sa spája s udalosťou, keď pápež Štefan 
V. vydal bulu so zákazom používať sloviensky liturgický jazyk pri slávení obradov veľkomo-
ravskej cirkvi, a za ktorým po Metodovej smrti v tom istom roku 885 nasledovalo vyhnanie 
žiakov Konštantína-Cyrila a Metoda z Veľkej Moravy začiatkom roku 886. Toto obdobie trva-
lo až do valašskej kolonizácie na území Slovenska na prelome 13. a 14. storočia.
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2019, 30–45; Wilšinská 2019, 125–133; Zavarský 2019, 113–124; Strýčková 
2019, 134–144). Dokazujú to nielen texty napísané po latinsky, ale aj mnohé 
prevzatia z latinčiny. Latinčina v mnohonárodnostnom a konfesionálne diver-
zifikovanom Uhorsku celé stáročia zohrávala významnú rolu predovšetkým 
v úradných a verejných písomnostiach a bola jazykom vzdelancov napojených 
na európsku kresťanskú kultúru (Doruľa 2015, 10). Výskum paralelných latin-
sko-cirkevnoslovanských textov z prostredia Mukačevského biskupstva preto 
svedčí o používaní latinskej terminológie ako neoddeliteľnej súčasti konfesi-
onálnej písomnej kultúry v prostredí cirkvi byzantsko-slovanského obradu pod 
Karpatmi (Strýčková 2019, 134–144). Administratívno-právna pisárska prax 
v prostredí mukačevskej byzantsko-slovanskej tradície obsahovala totiž ta-
kéto prevzatia z latinskej terminológie, ktorá sa prostredníctvom všeobecnej 
úradníckej pisárskej praxe udomácnila nielen v administratívnom a právnom 
systéme uhorskej spoločnosti, ale stala sa neoddeliteľnou súčasťou bežnej 
komunikácie aj v ľudovom jazyku. Patria k nim napríklad lexémy, ktoré uvá-
dzame v štúdii k vydanému latinsko-cyrilskému rukopisu štatútov Manuela 
Michala Olšavského z rokov 1752 – 1758. V celom spomínanom rukopise je 
množstvo ustálenej latinskej terminológie, ku ktorej patrí napríklad lexéma 
пунктъ s významom ,bod, časť nejakého celku‘, естъ напи3са=но во предешли< 
пункта<; гоми3лія s významom ,kázeň alebo výklad textu Biblie ako časti li-
turgie‘, сли3ши3 с. Гри3гори3я3 tц7а во второнаца3той гоми3ліи2; сакра2ментъ  
s významom ,sviatosť, ktorou sa veriacim udeľuje osobitná milosť‘, того ра1ди· 
в8 пу~нкта< w4 админи1строваніи сакра2ментовъ; w4fи3циалъ z lat. officialis, tu 
vo význame ,úradník, predstavený úradu‘, за кожд[ымъ] разомъ своему 
w4fи3циаловы повэненъ бу~детъ зложи3ти2 еди= таля>; штатутъ s význa-
mom ,organizačný poriadok, ktorý príslušnými predpismi ustanovuje základ-
ný rámec vzťahov v rámci spoločenstva‘, в8 штатутэ f7.омъ w3пи1саную3; 
куренцъ z lat. currens, tu s významom ,obežník‘, куренцъ на долго u4 себе 
затри3матъ; ви3карий z lat. vicarius s významom ,zástupca cirkevného hod-
nostára, napr. biskupa‘, ли3стъ намъ а3лбо нашему ви3кари3евы напи3са=ный; 
каu3зa z lat. causa ,príčina, dôvod, podnet, právny prípad‘, свою3 каu3зу 
Преdклада+ше; штола>ный доходокъ z lat. stola, tu sa tento termín používa na 
označenie ,príjmov z cirkevných úkonov, ide o tzv. štolárne príjmy kňaza‘, 
napr.: штола>ный во гроша< доходокъ; конди3цэя s významom ,spôsobilosť 
na výkon istej činnosti‘, u4тратя3тъ свою3 конди3цэю3 дя3куск+у; fишкуши3 
z lat. fiscus, ,pokladnica‘, fiscālis ,úradník zastupujúci fiskus, t. j. pokladňu‘,  
s významom ,úradník poverený správou financií‘, fишкуши3 епcпкіи3 и3 си3е 
добрэ в8ни3мати3; вэзэта ,vizitácia, kontrola‘, с8 началомъ посэщенія3 и3ли3 
вэзэты нш7ея4 и3звэсти3хомъ ся3; мvропомазанія церемоніа ,obrad myro-
pomazania‘; w3фэра ,obeta, žertva‘, дабы w3фэра тая3 бе€кро+ная3; діецези3я 
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,cirkеvno-správna jednotka‘, vo východnej cirkvi sa používa označenie epar-
chia, наипаче и3з чужии< діецези3и3; дискри3цэя s významom ,diškrécia, odmena 
za službu‘, небрати w4про? доброволнои3 на моли3твы ст7ыи3 дискри3цэи a i. 
(pozri k tomu bližšie Zubko – Žeňuch 2019, 5–100).

Cirkevnoslovanský jazyk vo svojej grafickej podobe i z hľadiska grama-
tickej štruktúry je formálnym a univerzálnym prostriedkom liturgického jazy-
kového prejavu, ktorý sa používa pri slávení bohoslužobných obradov cirkvi 
byzantsko-slovanskej tradície. Ide v prvom rade o štandardizované texty, ktoré 
predstavujú najmä preklady biblických kníh z pôvodných jazykov (gréckeho, 
latinského, hebrejského, aramejského a pod.) spolu s cirkevnoslovanskými 
bohoslužobnými a liturgickými textami. Tieto texty podliehajú prísnym pra-
vidlám jazykovej normy, ktorá je spoločná pre všetkých používateľov cirkev-
noslovanského liturgického jazyka v celom slovanskom prostredí bez ohľadu 
na jazykovú príslušnosť jednotlivých veriacich.

V jednotlivých národných spoločenstvách Slovanov, kde sa uplatňuje by-
zantský obrad, sa liturgická cirkevná slovančina v ústnej podobe realizuje ako 
konkrétny slovanský jazykový variant či redakcia. Liturgickú podobu, redakciu 
liturgického cirkevnoslovanského jazyka primárne určuje výslovnostná (orto-
epická) zložka. Jej východiskom je systémová zvuková osnova konkrétneho 
slovanského jazyka. V ústnom prejave (pri deklamácii či speve liturgických 
modlitieb a hymnov) sa tak cirkevná slovančina naplno prispôsobuje osobi-
tostiam zvukového systému konkrétneho slovanského jazyka. Hovoríme preto 
o vplyve národného jazykového prostredia a povedomia používateľov na li-
turgickú podobu cirkevnoslovanského jazyka. S tým súvisí vznik konkrétnej 
národnej jazykovej redakcie liturgickej cirkevnej slovančiny, ktorá sa realizuje 
v súlade s konkrétnym jazykovým prostredím, napríklad bulharským, ruským 
či srbským. Na redakcie cirkevnoslovanského liturgického jazyka však vplýva-
jú aj ďalšie skutočnosti, ktoré súvisia s miestnymi nárečovými pomermi. Tieto 
osobitosti formujú a podmieňujú vznik ďalších miestnych, lokálnych typov či 
podtypov jednotlivých redakcií liturgickej cirkevnej slovančiny. Takýmto pod-
typom (subredakciou) je napríklad haličsko-ukrajinský typ cirkevnej slovanči-
ny či podkarpatsko-ruský, alebo východoslovenský variant3 ukrajinskej redak-
cie cirkevnej slovančiny.

Národná redakcia či variant príslušnej jazykovej redakcie (teda zvuková 
podoba) liturgickej cirkevnej slovančiny sa najčastejšie uplatňuje pri slávení 

3 Pri bohoslužobných obradoch veriaci cirkvi byzantského obradu na Slovensku v závislosti od 
svojej jazykovo-etnickej identity používajú východoslovenský alebo rusínsky variant ukra-
jinskej redakcie cirkevnej slovančiny (pozri k tomu napríklad štúdie Žeňuch 1998, 649–662; 
Žeňuch 2000, 231–274; Žeňuch 2008, 97–107; Žeňuch 2017, 21–36).
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jednotlivých bohoslužobných obradov cirkvi ako živý komunikačný nástroj 
človeka s Bohom a v biblických a liturgických textoch. Biblické a bohoslu-
žobné písomné pamiatky sa podnes zachovali v bohatom výbere redakcií. Ich 
primárnym zdrojom či východiskom je písomná podoba vychádzajúca z takej 
cirkevnoslovanskej jazykovej osnovy, ktorú dokladujú a opisujú staroslovien-
ske a cirkevnoslovanské gramatiky najstaršieho slovanského literárneho jazyka 
(Супрун – Молдован 2005, 29–69; Плетнева – Кравецкий 2006; Kurz 1969; 
Stanislav 1978 a 1987). Starosloviensky a cirkevnoslovanský jazyk tak možno 
pokladať za najstarší kultivovaný slovanský knižný jazyk, jazyk najstaršej pí-
somnej kultúry, v ktorom sa do dnešných dní petrifikovali aj slovanské preklady 
biblických kníh spolu s celou produkciou bohoslužobných a liturgických tex-
tov, kánonov a pravidiel cirkevného života (Žeňuch – Белякова – Найденова 
– Zubko – Marinčák 2018).

Cirkevná slovančina v rozličných slovanských cirkvách byzantského obra-
du však plní predovšetkým svoju základnú funkciu ako liturgický jazyk. Dnes 
však možno vidieť veľký záujem veriacich jednotlivých cirkví byzantského 
obradu v slovanskom priestore o to, aby popri vlastnej redakcii cirkevnej slo-
vančiny používali aj vlastné slovanské spisovné jazyky. V bohoslužobnej praxi 
v slovanských pravoslávnych cirkvách je táto prax na vzostupe. V gréckokato-
líckom prostredí sa používanie spisovného jazyka konkrétneho národa uplatňu-
je v kontexte s ustanovením Druhého vatikánskeho koncilu, podľa ktorého sa 
pri liturgickom slávení používa spisovný jazyk. Platí to aj pre gréckokatolícku 
cirkev na Slovensku, kde sa slovenčina ako spisovný jazyk slovenských veria-
cich stala nevyhnutnou súčasťou bohoslužobného procesu. Táto bohoslužobná 
prax totiž vyplýva z potrieb veriacich plne porozumieť bohoslužobným textom 
svojej cirkvi. Na tento účel je najviac uspôsobený práve moderný a polyfunkč-
ný spisovný jazyk, ktorý sa najviac prispôsobuje aktuálnym potrebám použí-
vateľov liturgického jazyka vo všetkých jeho rovinách (Doruľa 2017, 19–20).

Cirkevná slovančina sa vzhľadom na svoju kultivovanosť a vznešenosť 
uplatňovala aj ako jazyk literatúry, duchovnej a administratívnej spisby. 
Uplatňovanie cirkevnej slovančiny v slovenskom prostredí dokazuje celý rad 
písomných prameňov a pamiatok, v ktorých sa okrem jazykového vplyvu 
odráža aj celý rad historických a kultúrnych reálií. Ide najmä o písomnosti 
administratívno-právnej povahy, vizitačné protokoly, štatúty cirkvi, cirkev-
né pravidlá, predpisy a kánony, kurensy, matriky, hramotáre, rozličné zápisy 
hospodárskej agendy i celú korešpondenciu dokumentujúcu každodenný život 
veriacich.

Dôležitú skupinu cyrilikou napísaných prameňov predstavuje didaktická  
a edukačná spisba, ktorá je inšpirovaná potrebami každodenného života člove-
ka. Tvoria ich rozličné texty určené na ľudové čítanie, texty ponaučení a exem-
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piel, knihy receptov a texty príručiek o hospodárení pre gazdov doma či na roli 
i rozličných liečiteľských príručiek pre dedinských ránhojičov a lekárov. Do 
tohto okruhu patria aj spevníky duchovných a náboženských (paraliturgických) 
piesní, príležitostná poézia, katechizmy, edukačné kompendiá, šlabikáre, opisy 
dejín miestnej cirkvi. Všetky tieto písomnosti tvoria dosiaľ málo prebádaný 
fond cyrilskej písomnej kultúry, ktorá nesie v sebe obraz o živote spoločnos-
ti. Hoci často ide o odpisy zo starších predlôh alebo o štylizácie, či preklady  
z latinských predlôh, mnohé takéto cyrilské texty sú aj kompilátmi z viacerých 
zdrojov. Vždy však ponúkajú aktualizovaný obraz o tradičnej miestnej kultúre 
a úrovni vzdelanosti v konkrétnom čase a priestore. Osobitnú súčasť cyrilskej 
písomnej kultúry predstavuje kázňová tvorba. Kázne okrem toho, že obsaho-
vali výklad príslušnej liturgickej perikopy na sviatok či na nedeľu, zahrnovali 
aj rozličné príbehy zo životov svätých cirkvi. Takéto texty životov a legiend 
o svätých sú charakteristické tým, že sú napísané takou formou kultivovaného 
jazyka, ktorého východiskom je jazyk konfesie – v prostredí byzantsko-slo-
vanského obradu je takým jazykom liturgická cirkevná slovančina. V takej po-
dobe písaného (literárneho) jazyka, v ktorom sa prekrývajú prvky ľudového  
a cirkevnoslovanského jazyka, pričom sa uplatňuje pravidlo nepíšeme tak, ako 
hovoríme, ale píšeme tak, ako sa modlíme, ako čítame (Žeňuch 2019, 51–60).

O používaní cirkevnej slovančiny ako liturgického jazyka v prostredí by-
zantskej cirkvi v podkarpatsko-ruskom a východoslovenskom prostredí svedčí 
aj niekoľko prameňov, ku ktorým patrí cirkevnoslovanský výklad o spôsoboch 
slávenia (teda spievania) svätej liturgie. Ide o cyrilský rukopisný súbor tex-
tov kňaza Ihnatija z roku 1660, ktorý je uložený v archíve Spolku sv. Vojtecha 
v Trnave v pozostalosti Hiadora Stripského. Píše sa v ňom aj o slávení liturgic-
kých obradov cirkvi byzantského obradu, na ktorých sa zúčastňujú jednoduchí 
ľudia, ktorí nielenže nerozumejú gréckemu, latinskému či hebrejskému jazyku, 
ale často už nerozumejú ani slovanskému liturgickému jazyku. Autor textu už 
v 17. storočí konštatuje, že jazyk ľudu sa odlišuje od písaného liturgického ja-
zyka, od ktorého sa vzdialil, odlúčil. Veriaci slovanskej cirkvi pod Karpatmi 
podnes slávia liturgiu v slovanskom jazyku a svoj liturgický jazyk nazývajú 
bulharským, ktorému dobre rozumeli dovtedy, kým sa aj oni podobne nevzdia-
lili od tohto starého jazyka, ako aj iné slovanské nárečia. Ako vidno, jasne 
sa v jeho diele o liturgickom jazyku a byzantsko-slovanskej liturgickej praxi  
v Karpatoch odráža vplyv založený na bulharskom pôvode byzantsko-slovan-
skej kultúry i jazyka v tomto priestore. Autor spisu ďalej dodáva, že teraz, hoci 
všetci Slovania byzantskej tradície používajú cyrilské písmo, predsa slovan-
skému liturgickému jazyku už nerozumejú. Dokonale porozumieť cirkevné-
mu jazyku sa dá iba čítaním Svätého písma, v ktorom sa tento starodávny slo-
vanský jazyk zachoval vo svojej pôvodnej podobe. Ihnatij ako predpokladaný  
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autor úvahy o cirkevnoslovanskom jazyku tiež konštatuje, že jednoduchí veriaci 
v slovanskom prostredí používajú už len svoje nárečia (Женюх 2013, 126).

Toto konštatovanie platí aj pre veriacich byzantského obradu používajúcich 
slovenské nárečia v oblastiach východného Slovenska. Práve oblasť východné-
ho Slovenska je v neustálom styku s byzantsko-slovanským prostredím a cir-
kevnoslovanskou liturgickou tradíciou, čo sa intenzívne prejavuje na príklade 
rozličných lexikálnych prevzatí z liturgického prostredia v živej ľudovej reči. 
O výsledkoch prevzatí z cirkevnoslovanskej liturgicko-obradovej sféry do in-
ventára slovnej zásoby východoslovenských nárečí v prostredí, ktoré je v do-
tyku s byzantskou religióznou tradíciou, svedčia prevzatia z okruhu cirkevno- 
slovanskej liturgickej tradície. Ide najmä o termíny označujúce bohoslužobné 
predmety, obrazy, liturgické texty, odevy kňaza či miništrantov. Hoci sú to pô-
vodne grécke pomenovania, do nárečového úzu východoslovenských veriacich 
sa dostali prostredníctvom cirkevnej slovančiny. Patria k nim napríklad slová 
ako ikona, tropár, kondák, antifóna, polyjelej, felón, epitrachil, stichar, myro, 
lítia, ikonostas, katechumen, prosfora, panychída, yzop, solea, ambón, iliton 
alebo antimenzion, proskomídia a ďalšie. Iné cirkevnoslovanské prevzatia sa 
udomácnili v jazyku miestnych slovenských veriacich byzantskej cirkvi tak, že 
sa nimi označujú presné súčasti obradovej, liturgickej či konfesionálnej praxe, 
napr.: bohorodičen (spis. bohorodičník, ,spev Bohorodičke‘), trojičen (spis. tro-
jičník, ,spev Svätej Trojici‘), mučeničen (spis. mučeničník, ,spev mučeníkovi‘), 
pričasten (,spev na prijímanie‘), stich, stichira (,verš, veršová sloha‘), vozduch 
(gr. aer, ,prikrývka obetných darov‘), narukvica (spis. rukávnik, ,obopína rukáv 
stichára, košele, ktorú si kňaz oblieka pod ostatné liturgické rúcho‘), čtec (po-
dľa tradície cirkvi to bol chrámový pomocník, ktorý na liturgii čítal predpísané 
listy apoštolov), cárske (alebo aj kráľovské) dvere (ide o dvojkrídlové dvere 
uprostred ikonostasu) a pod.

Iné lexémy prenikli do jazyka východoslovenských veriacich cirkvi byzant-
ského obradu tak, že popri pôvodnom význame získali aj ďalší význam, na-
príklad slovo križma (s významom ,biela košeľa, resp. súkno, do ktorého sa pri 
krste zavinie novopokrstený‘) sa v miestnom prostredí používa vo význame 
,dar, podarúnok, ktorý krstný rodič venuje svojmu krstňaťu pri krste alebo po 
dovŕšení určitého veku‘. V niektorých regiónoch sa prevzatie križmy od krst-
ných rodičov spája s prvou svätou spoveďou krstného dieťaťa, inde sa križ-
ma ako dar krstných rodičov odovzdáva na hostine po samom akte pokrstenia  
a pod. Označením Boža mira sa napríklad v miestnom jazykovom úze pomenú-
va myrha (vonná živica), ktorá sa pri slávení bohoslužobných obradov vkladá 
do kadidelnice pri okiadzaní chrámu, ikon i veriacich. Do miestneho jazyko-
vého úzu z cirkevnej slovančiny prenikla aj lexéma proskurka, ktorá označuje 
posvätený a rozdrobený chlieb na večierni v rámci lítie v predvečer sviatku. 



205

PHILOLOGIA XXX/1

Proskurki potom po liturgii sviatku rozdáva miništrant alebo kňazom určený 
veriaci počas myrovania (mirovaňe). Pojmom mirovaňe sa označuje pomazá-
vanie veriacich svätým olejom. Pomenovanie mirovaňe je odvodené od svätého 
voňavého oleja, ktorý sa nazýva myro.

Najstarším prevzatím z liturgického jazyka byzantsko-slovanskej cirkevnej 
tradície je pravdepodobne termín služba, ktorý je zaznamenaný aj v rozličných 
veľkomoravských pamiatkach. Podnes sa v miestnom prostredí všetky slávenia 
liturgií a bohoslužieb (večureň, utredňa/utridňa, liturgia) označujú termínom 
služba. V nárečových slovných spojeniach typu idzem do službi, vracilam še 
zos službi, bula mi na službe sa termínom služba označujú rozličné bohoslužob-
né obrady cirkvi s účasťou veriacich na ich slávení. Slová ako utredňa, večureň, 
panachida, strasti (ide o utiereň Veľkého piatka), kazaňe (kázeň), pravoverni, 
riza, rizi (liturgický odev kňaza), cerkev (označenie chrámu), otpust (titulár-
ny sviatok chrámu), pritvor (nartex), čudotvorec (robiaci zázraky), myrotočec 
(púšťajúci vonný olej), žertva (obeta), žertveňik (miesto, kde sa pripravujú 
obetné dary na liturgiu), poprazdentstvo (obdobie po sviatku), vladyka (ozna-
čenie biskupa), služiteľ (slúžiaci pri oltári), strašni súd (posledný súd), čaša 
(kalich) patria do okruhu prevzatí z liturgického prostredia byzantsko-slovan-
skej tradície. K prevzatiam z cirkevnej slovančiny patria aj označenia sviatkov, 
napríklad: Blahovišče či Blahoviščeňe (Zvestovanie Presvätej Bohorodičke), 
Preobražeňe (Premenenie Pána), Uspeňe (Usnutie alebo Nanebovzatie Presvä-
tej Bohorodičky), Vozdvižeňe (Povýšenie Svätého Kríža), Pokrovi (Ochrana 
Presvätej Bohorodičky), Usiknoveňe (Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa), a tiež 
lexémy označujúce rozličné liturgické predmety ako plaščenica, prestol, čaša, 
ikona, obrus (vrchné prikrývadlo, plachta na oltár) a ďalšie. K prevzatiam  
z okruhu cirkevnoslovanskej terminológie patrí aj lexéma paska. Treba však 
uviesť, že týmto slovom sa označuje nielen veľkonočné obdobie, ale aj tradičný 
biely koláč, ktorý sa v domácnostiach pripravuje práve na sviatok Kristovho 
zmŕtvychvstania. Aj lexéma evanheľija, používaná aj v skomolenej podobe van-
heľija, označuje liturgickú knihu evanjeliár i evanjeliovú perikopu, ktorú kňaz 
číta pri bohoslužobných obradoch. Z cirkevnej slovančiny je prevzaté aj slovo 
prepodobni, ktoré je utvorené prefixáciou pomocou predpony pre-. Základom 
je lexéma podobni s významom ,majúci podobu, výzor, vlastnosti približne 
zhodné s iným‘. Lexémou prepodobni sa označuje stav osoby, ktorá sa svojím 
konaním a životom pripodobňuje svojmu vzoru, Bohu. Predpona pre- pritom 
vyjadruje najvyššiu mieru podobnosti nositeľa tohto označenia so svojím pr-
voobrazom.4 V miestnom nárečovom úze sa však slovo prepodobni používa  

4 Predponou pre- sa v spisovnej slovenčine i nárečiach vyjadruje najvyššia miera niečoho, na-
príklad prekrasni, prešumni, predobri, prešikovni, prevešeli a pod.
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v ustálených spojeniach vyjadrujúcich prehnanú až falošnú úctu (ta to taki pre-
podobni, že aňi ruku na ňoho ňepoložic). Do miestnej frazeológie prenikli aj 
niektoré ďalšie cirkevnoslovanské výrazy, napr.: co stojiš jak pred prestolom 
(s významom ,prísť s prosbou, ponížene‘), śpiva jak kantor z krilosa (s význa-
mom ,pekne spievať‘), prispata, bo u ňedzeľu až na Viruju (Sjať, Sjať) prišla 
do cerkvi (s významom ,byť lenivý‘), Čekaj, šak ce tak poblahoslovim, že ci 
budze pametľivo (s významom ,niekoho pokarhať‘), teľo ľudzi jak na pasku  
(s významom ,tlačenica, veľké množstvo ľudí ako na sviatok Paschy‘), chodza 
za ňim, jak za popom (s významom ,žiadať od niekoho niečo dôležité‘), chodza 
kolo ňoho jak okolo popa; chodza kolo ňoho jak kolo pisanki (s významom 
,mať niekoho v úcte‘, ,pokladať niekoho za významného‘), boji še jak žid kresta  
(s významom ,báť sa niečoho ako žid kríža alebo aj krstu‘) a iné.

Výsledky terénnych výskumov realizovaných v rokoch 1999 – 2014 doka-
zujú významný podiel slovenského jazykového vedomia pri ústnej realizácii 
cirkevnoslovanských textov základných modlitieb (napr. Ѻч̓҃е на ́шъ, Бц7е дв7о, 
Слава въ вышнихъ Бг7у, Вэрую) (pozri o tom Žeňuch 2000, 231–274). Slo-
venské jazykové povedomie dokumentujú niektoré jazykové javy, ku ktorým 
patrí napríklad nerozlišovanie predného [i] a zadného [y] pri realizácii hlások 
označených grafémami и, ы, і, i, v; prevažuje systematická palatalizácia hlá-
sok l, n pred fonémami [i] a [e] označovanými cirkevnoslovanskou grafémou 
и a е, niekedy dochádza k zmäkčeniu aj spoluhlások d, t pred fonémami [i]  
a [e], najmä vtedy, keď sa použitá lexéma nepodobá na slovo blízke nárečovému 
prostrediu a keď sa na tomto mieste očakáva asibilácia. V cirkevnoslovanských 
nahrávkach možno doložiť aj realizáciu hlásky zastúpenej grafémou э ako 
mäkčiaceho [i]. Graféma э označuje aj fonému [e], ktorá sa takmer pravidelne 
vyskytuje v zámenách typu тебэ [tebe], себэ [sebe]. Vo všetkých nahrávkach 
možno sledovať uplatňovanie prízvuku na penultime v zhode s praxou vo vý-
chodoslovenských nárečiach. V niektorých prípadoch možno doložiť aj použí-
vanie -l-ového zakončenia v tvare préterita namiesto cirkevnoslovanskej prípo-
ny -въ, ďalej uplatňovanie prípony -oho namiesto cirkevnoslovanskej prípony 
-аго (-агw), neexistenciu morfémy -тъ pri tematických slovesách v 3. osobe 
singuláru v prítomnom a budúcom čase, s čím súvisí aj štylistická nediferenco-
vanosť medzi 3. osobou prézenta singuláru realizovaného bez časovacej morfé-
my -тъ a 3. osobou aoristu singuláru zakončeného na -е. K ďalším javom patrí 
aj nahradzovanie významovo i zvukovo blízkej cirkevnoslovanskej lexémy vý-
razom z nárečovej oblasti a pod. Takéto zmeny možno sledovať aj v cyrilských 
a cirkevnoslovanských písaných pamiatkach, ktoré vznikali v tomto priestore 
už od najstarších čias. Prispôsobovanie cirkevnej slovančiny miestnemu jazyku 
možno nájsť aj v cyrilských zápisoch, pričom nejde len o lexikálne prevzatia  
z miestneho ľudového jazyka (nárečia), ale v takýchto cyrilských textoch mož-
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no doložiť množstvo morfologických i fonetických osobitostí miestneho jazyka 
(nárečia).

Na rozdiel od nahrávok liturgických textov máme v cyrilských rukopisných 
prameňoch neliturgickej povahy doklady o prispôsobovaní knižného (literár-
neho) jazyka byzantskej cirkvi slovenským používateľom tak, že v niektorých 
prípadoch možno hovoriť o zápisoch východoslovenského nárečia pomocou 
cyrilskej grafickej sústavy.

V mnohých cyrilských textoch možno doložiť lexémy so spoluhláskovou 
skupinou -tl- a -dl-, ktorá sa v južnoslovanských a východoslovanských ja-
zykoch zjednodušila, ďalším znakom je aj minimálne používanie vloženého 
(epentetického) ľ (epentetické ľ sa vyskytuje iba v slovách, v ktorých bolo 
potrebné zdôrazniť religiózny charakter výpovede), používajú sa aj pôvodné 
spoluhláskové skupiny kv-, gv- na začiatku slova namiesto palatalizovaných 
cv-, zv-, dzv-, ďalej sa uplatňuje napríklad nepalatalizované -ch- v tvaroch typu 
blche, muche i nepalatalizované -k- v tvaroch typu ruke, muke. Ďalej treba 
uviesť prítomnosť asibilovaných hlások dz < ď a c < ť či uplatnenie časovacej 
morfémy -m v 1. osobe singuláru, ktorá je typická pre celý nárečový komplex 
slovenčiny, či časovacej morfémy -me v 1. osobe plurálu.

Ako príklad možno uviesť citát z rukopisného apokryfného textu z prelo-
mu 18. a 19. storočia, v ktorom sa hovorí o umučení Ježiša Krista. Dokument 
sa podarilo digitalizovať počas terénnych výskumov na gréckokatolíckej fare 
v Đurđeve (Ђурђево) vo Vojvodine v Srbsku v roku 2007. Digitalizovaný ru-
kopis je uložený v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV v Bratislave a časť 
z neho sa publikuje v chrestomatii cyrilských rukopisných prameňov v rám-
ci edície Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae:5 Iс7а Хрт7а и Бг7а 
нашегw а Сн7а своегw и uвидэвшіи ст7аz як ъцагаютъ з ланцухwмъ на 
шіэ егw ст7ей мл7ости а Iис7ъ Хрт7осъ спаднулъ подъ крестомъ в7 другерасъ,  
и ньемогwлъ стануцъ, бо барьзь булъ змучены и раньены, и шицокъ 
булъ сама кревь, и цекла по егw ст7ой мл7ътьи: и по ст7имъ егw wбразу, 
бw и кревь и храковины и плюванz t жидохъ беззаконныхъ, то було 
введнw помишанw! W хрістіане! подумай себе, же кельо тамъ могло буцъ 
народа жидовскагw: то имъ числа небуло, а скоро кажды кетъ нье uдерелъ: 
егw ст7ую мл7ость, а вонъ гольемъ плювнулъ на егw ст7ую мл7сть, а вецей 

5 V rámci vedeckej edície sa podarilo pripraviť na vydanie a vydať už šesť zväzkov prameňov. 
Edícia Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae (MBSLS) vznikla v roku 2003 za 
účelom sprístupňovania cyrilských a latinských rukopisných a tlačených prameňov spätých 
s byzantsko-slovanským prostredím na Slovensku, ktoré svojou geografickou polohou a kul-
túrnym dedičstvom predstavuje križovatku univerzálnych tradícií kresťanského Východu 
a Západu.
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якъ разь, думайме себе же гочь разь бы руки нье булэ повzзаный, та 
бы досцъ було церпицъ (Женюх 2013, 264–284).

Aj v mnohých ďalších textoch možno nájsť typické znaky východnej slo-
venčiny, ktoré poukazujú napríklad na prítomnosť asibilovaných hlások dz < 
ď a c < ť (napr. кресцане, зармуцена, спочивацъ, швеце, просицъ, працеле, 
дзекуемъ, спудза, садза, медведзове, недзбалыи, эдзъ). Ďalej možno do-
ložiť aj uplatňovanie pôvodných spoluhláskových skupín kv-, gv- na začiat-
ku slova namiesto palatalizovaných cv-, zv-, -dzv- (napr. гвездъ), zachováva 
sa aj pôvodná spoluhlásková skupina -tl-, -dl- (napr. модлидбе), na viacerých 
miestach možno doložiť zmenu pôvodného э za е, ktorá je typická v celej slo-
venčine na rozdiel od ukrajinských nárečí (napr.: цело namiesto тэло, сушеди 
namiesto сусэди, веки namiesto вэки a pod.). Často sa však aj v cyrilských 
textoch paraliturgických piesní stretávame aj so zamieňaním cirkevnoslovan-
skej grafémy э a и, prípadne ї na mieste pôvodného predného [i]. V cyrilských 
textoch paraliturgickej piesňovej kultúry sa neuplatňuje ani vkladné (epente-
tické) ľ (vyskytuje sa iba v slovách, v ktorých je potrebné zdôrazniť religiózny 
charakter výpovede). V niektorých rukopisoch sa systémovo rozlišuje písanie 
fonémy [g] a [h], ktoré sa zapisuje pomocou dvoch osobitných grafém ґ a г. 
Toto písanie grafém ґ a г sa uplatňuje s takmer dokonalou presnosťou všade 
tam, kde sa fonéma [g] realizuje aj v nárečovom systéme, v ktorom rukopis 
vznikol, porovnaj napríklad: ґаздове, ґаздынz, ґрайцаръ, ґута (vo význame 
,šľak, porážka, mŕtvica‘), ґды, ниґда, надраґулz a ďalšie.

Z morfologického hľadiska možno uviesť napríklad uplatňovanie časovacej 
morfémy -m v 1. osobe singuláru, ktorá je typická pre celý nárečový komplex 
slovenčiny (napr.: идемъ, нехавамъ, будемъ, просимъ a i.) a časovacej mor-
fémy -ме v 1. osobe plurálu (napr.: поздравуйме, думайме себе). Uplatňuje 
sa tu aj tvar minulého času so zakončením na -лъ namiesto cirkevnoslovan-
skej prípony -въ (napr.: рачилъ, пилъ, wбмилъ). Zreteľná je aj existencia prí-
pon -его, -ого v genitíve a -ему, -ому v datíve singuláru, ktoré sú typické pre 
šarišsko-zemplínsky jazykový areál (napr.: премилего, смутнего, тмавего, 
кресцанского, самему). V textoch paraliturgických piesní z tohto okruhu pí-
somností sa vyskytujú aj krátke tvary zámen typu твого (namiesto твоегw), 
ме (namiesto мне). Z morfologického hľadiska treba poukázať aj na uplatnenie 
prípony -ей v genitíve singuláru prídavných mien (napr.: uгерскей, повчанскей, 
болесней, сватей), ktorá sa v našich textoch uplatňuje namiesto cirkevnoslovan-
skej prípony -эй/-ой (свzтэй, повчанской).

O vplyve slovenského nárečového prostredia na jazyk cyrilskej rukopis-
nej spisby svedčia lexikálne prevzatia z inventára slovnej zásoby používate-
ľov, napr.: доклемъ (dokľem, s významom ,pokiaľ‘), лемъ (ľem, vo význame 
,iba‘), цо лемъ (co ľem, s významom ,len čo, čo len, čo iba‘), тежъ (tež, vo 
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význame ,aj, tiež‘), цеста (cesta, vo význame ,pás zeme určený na presun z jed-
ného miesta na druhé‘), чловек, чловече (človek, šlevek, človeče, porov. csl. 
человэкъ), кралъ, кралюешъ (kraľ, kraľovac, s významom ,vladár, vládnuť‘), 
поневачъ (ponevač, vo význame ,lebo, pretože‘), несануешъ (nesanuješ, vo vý-
zname ,nešanovať, neľutovať‘), панъ wц7ъ (vo význame ,hlava rodiny‘ ale tiež 
aj ako ,duchovný správca‘), шлюбишъ (šľubic, spis. sľúbiť), челzтка (čeľat-
ka, spis. čeliadka), правица (pravica, porov. csl. десница), шкопецъ (škopec, 
spis. baran), охота (ochota, s významom ,dobrá vôľa‘), ласка (laska, vo vý-
zname ,kladný citový vzťah, náklonnosť‘), побожныи (pobožni, s významom 
,nábožní, zbožní‘), моцъ (moc, vo význame ,pôsobenie‘), моцно (mocno,  
s významom ,pevne‘), цнота (cnota, spis. cnosť), ведлz (pri, popri), неправостъ 
(nepravosc, s významom ,krivda, neprávosť‘), змиловалъ (zmilovac še, vo vý-
zname ,zľutovať sa‘), превелебна (preveľebna, vo význame ,velebená, veľmi 
chválená, uctievaná‘), квиточками, квэтнулъ (porov. csl. цвэтъ), крижъ, 
крэжуютъ (porov. csl. крестъ), Юдашъ (porov. csl. Юда), тваръ (tu vo význame 
,obraz Boží, Božia tvár‘, porov. csl. лицо, wбразъ; porovnaj: на тваръ боску 
створена), везене (vezeňe, spis. väznica), варовалъ (varovac še, s významom 
,vystríhať sa, chrániť sa‘), пахолокъ (paholok, pacholok), пакъ (vo význame 
,potom, neskôr‘, porov. ґдыжъ пакъ пришолъ), худоба (chudoba, vo význame 
,majetok‘), поховалъ (pochovac, spis. pochovať; pochovac, od ktorého je odvo-
dená aj lexéma chovaňe, spis. pohreb, porov. csl. погребеніе), на знамостъ (na 
znamosc, s významom ,oznámiť, dať na známosť‘, pozri: та ему на знамостъ 
дали), поцтивостъ (poctivosc, s významom ,úcta‘, napr. въ поцтивости мати 
будешъ) a ďalšie.

Etnicky a jazykovo slovenské spoločenstvo veriacich byzantského obradu 
svoj materinský jazyk (nárečie) nikdy nevnímalo ako prekážku pri identifikácii 
sa s byzantsko-slovanským obradom. Zjednocujúcim znakom identity národa 
je hovorená podoba jazyka a tou v slovenskom prostredí bola a je slovenčina, 
ktorou sa bolo možné dorozumieť vo všetkých oblastiach každodenného živo-
ta. Používala sa vo všetkých nárečových podobách, v ktorých prešla rozličnou 
mierou kultivovania do podoby kultúrneho nadnárečového útvaru. Vklad slo-
venského jazykového prostredia a jazykového povedomia slovenských použí-
vateľov do ukrajinskej redakcie liturgickej cirkevnej slovančiny i do cyrilskej 
písomnej kultúry pod Karpatmi pokladáme za dôležitý prejav jazykovej a kul-
túrnej identity Slovákov. Umožňuje totiž v súlade s konfesionálnym prostredím 
byzantsko-slovanskej cirkvi na východnom Slovensku identifikovať fungova-
nie takých jazykových javov, ktoré sú príznačné pre miestny východoslovenský 
jazykový areál a prejavujú sa v ústnej podobe liturgickej cirkevnej slovančiny 
i v prameňoch cyrilskej písomnej kultúry spätej s týmto prostredím.
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