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ÚVODOM 

Elektronický zborník štúdií Jazyková kultúra, literárne prieniky 

a vzdelávanie Slovákov vo Vojvodine je vedeckým výstupom riešiteľov 

projektu, ktorý podporil Pokrajinský sekretariát vysokého vzdelávania a 

vedeckovýskumnej činnosti Autonómnej pokrajiny Vojvodiny 

a nadväzuje na zborníky Slovenské písomníctvo v kontexte (2019) a 

Interdisciplinárny prístup k súčasným procesom v slovenskom jazyku, 

literatúre a vzdelávaní v kontexte slovensko-srbských relácií vo Vojvodine 

(2018). Koncepcia tretieho zborníka, podobne ako predchádzajúcich, 

spočíva v snahe o realizáciu idey o systematickom interdisciplinárnom 

a multidisciplinárnom prístupe k súčasným javom a procesom 

v slovenskom jazyku, literatúre, kultúre a vzdelávaní Slovákov vo 

Vojvodine. Takýto prístup zviditeľňuje viacrozmernosť vzťahov tak vo 

vedeckom živote, ako aj v jazykových, literárnych a vzdelávacích 

procesoch vojvodinských Slovákov a umožňuje reflexiu súčasných tém aj 

historických impulzov, ktoré siahajú až podnes. Riešiteľmi projektu sú 

vedeckí pracovníci troch oddelení Univerzity v Novom Sade: Oddelenia 

slovakistiky a Oddelenia pedagogiky Filozofickej fakulty v Novom Sade 

a Katedry spoločenských vied Pedagogickej fakulty v Sombore. Zborník 

obsahuje šesť štúdií z jazykovedy, literárnej vedy, pedagogiky, 

psychológie a translatológie. Cieľom takto koncipovaného zborníka je 

poukázať na aktuálne procesy v jazyku, literatúre a vzdelávaní a spôsoby 

ich reflektovania, na podoby interliterárnych a interkultúrnych väzieb vo 

vojvodinskom priestore, ktoré spája slovenský jazyk a kultúra 

spolunažívania.  

Štúdia prof. Dr. Anny Makišovej podáva systematický prierez 

monografiami prvej lingvistky vojvodinských Slovákov Márie Myjavcovej, 

ktoré sa zaoberajú konfrontačnými jazykovednými analýzami. Prof. Dr. 

Adam Svetlík vo svojom literárnovednom príspevku upozorňuje na 

podoby tvorby jednej z najaktuálnejších a prekladaných slovenských 

prozaičiek ‒ Moniky Kompaníkovej. Tretí vedecký príspevok prof. Dr. 

Zoroslava Speváka sa zameriava na komplexnú recepciu diela „učiteľa 

národov“ Jána Amosa Komenského u vojvodinských Slovákov, 

predovšetkým na dielo Dr. Jána Kvačalu. Multidisciplinaritu zborníka 

posilňuje odborný prehľadný článok o pedagogickom aspekte slovensko-



srbskej dvojjazyčnosti prostredníctvom premien vyučovacieho jazyka 

školopovinných detí, ktorý napísala mimoriadna profesorka Dr. Ruženka 

Šimoniová Černáková z Pedagogickej fakulty v Sombore. Na bilingválne 

a multilingválne témy nadväzuje výskum vplyvu iných jazykov na 

vojvodinskú slovenčinu, predovšetkým vplyv nemčiny, maďarčiny a 

srbčiny v štúdii docentky Dr. Zuzany Týrovej, ktorá zároveň navrhuje 

opatrenia na jej zachovanie podľa princípov preventívnej lingvistiky. 

Evidovaním básnických prekladov vojvodinských Slovákov v 

medzivojnovom období sa zaoberá autorka tohto úvodníka, ktorá vo 

svojej štúdii zaznamenáva preklady publikované v Našom živote, 

zameriavajúc sa na voľbu a podoby jednotlivých prekladov 

v interliterárnom procese. Osobitnú časť tohtoročného zborníka tvorí 

recenzia monografie Martiny Kubealakovej, tematizujúcej detstvo 

v staršej slovenskej literatúre, ako aj interpretácia básnickej tvorby 

Ladislava Čániho z aspektu priestorovosti. 

Podobne ako v minulých rokoch aj v tomto roku sme sa snažili o 

to, aby súbor príspevkov prezentoval diferencovanú odbornú reflexiu 

slovenského jazyka, literatúry a vzdelávania, ktorá sa vyvíja v 

špecifickom kontexte viackultúrnej a multilingválnej Vojvodiny. Zborník 

ako celok v nadväznosti na minuloročné výskumy je smerodajný i v tom, 

že naznačuje oblasti, ktoré budú predmetom výskumu vzhľadom na 

interkultúrny kontext a interdisciplinárnosť v budúcnosti. Realizáciou 

systematického výskumu sa snažíme prispieť k zachovaniu kultúry 

jazyka, literatúry, vzdelávania a slovenskej enklávy vo Vojvodine v súlade 

s aktuálnou civilizačnou realitou vo Vojvodine a v Európe. Pokračovanie 

publikovania zborníka v elektronickej podobe je našou reakciou na výzvy 

digitálnej doby. 

Autorský tím ďakuje recenzentom za ich odborné posúdenie 

zborníka, lektorke slovenského jazyka a kultúry Oddelenia slovakistiky 

na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade za rady poskytnuté pri 

jazykovej korektúre príspevkov, ako aj ďalším zamestnancom fakulty za 

spoluprácu pri preklade a korektúre anglických častí, priradení UDK čísla 

a technickej realizácii zborníka. 

Marína Šimáková Speváková 
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 Oddelenie slovakistiky, Filozofická fakulta Univerzity v Novom Sade 
Anna Makišová Mária Myjavcová’s contrastive analysis of Slovak and Serbian   

KONFRONTAČNÝ VÝSKUM SLOVENSKÉHO A SRBSKÉHO JAZYKA 

MÁRIE MYJAVCOVEJ  

Abstrakt: Jazykovedkyňa Mária Myjavcová sa venovala konfrontačnému 

výskumu slovenského a srbského jazyka. V práci sme analyzovali jej 

monografické diela, ktoré boli uverejnené prevažne v čase, keď 

profesorka už bola na dôchodku. Len prvú monografiu Jazykové 

poznámky, ktoré vyšli v roku 1966, autorka uverejnila v období, keď bola 

jazykovou redaktorkou v týždenníku Hlas ľudu. Sú to krátke jazykové 

poučky napísané populárnym štýlom, ktoré boli adresované širokej vrstve 

slovenského obyvateľstva vo Vojvodine. Ďalšia monografia Slovenčina 

v jazykovej enkláve vyšla v roku 2001. V nej sú uverejnené štúdie, ktoré 

vyšli v rozličných časopisoch a  zborníkoch doma a v zahraničí. Autorka 

v nej analyzuje slovenský jazyk vo Vojvodine a  snaží sa o zveľadenie 

a udržanie slovenského jazyka v tomto prostredí. Štúdie sú adresované 

lingvistom a odborníkom, ktorí majú záujem o jazykovú kultúru 

slovenského jazyka a zveľadenie materinského jazyka. Monografia Bolo, 

ako nebude vyšla v roku 2004 a môžeme ju charakterizovať ako 

autobiografickú, nostalgickú. Autorka vzdáva hold sedliakom, oslavuje 

Petrovec, opisuje každý kúsok časti tejto osady zvanej Delodefia a 

spomína a používa aj nárečové slová. V  monografii State o našej 

slovenčine, ktorá vyšla v roku 2006, autorka poukazuje na možnosti, ako 

zlepšiť situáciu, kde dominantné postavenie má srbský jazyk, ako posilniť 

jazykové povedomie členov slovenského jazykového spoločenstva. Sú 

v nej štúdie, v ktorých sa píše o osude slovenského jazyka vo Vojvodine. 

Slovenská jazyková čítanka Márie Myjavcovej vyšla v  roku 2009, napísaná 

je populárnym štýlom s cieľom odstraňovania odklonov od spisovnej 

slovenčiny používanej v  našom materskom jazykovom spoločenstve. 

Vhodná je pre učiteľov, novinárov, redaktorov, študentov a  pre všetkých 

používateľov slovenského jazyka, ktorí majú záujem 

o sebazdokonaľovanie a  chcú si svoje vyjadrovanie pozdvihnúť na vyššiu 

úroveň. Veľmi je vhodná pre tých, ktorí u  nás spisovnú slovenčinu 

používajú z povolania. Monografia O slovensko-srbskom bilingvizme vo 

Vojvodine vyšla v roku 2015. Koncipovaná je ako vedecká publikácia, 

ktorá je určená hlavne odborníkom, ktorí sa profesionálne zaoberajú 
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starostlivosťou o budúcnosť slovenského jazyka v  našom menšinovom 

spoločenstve.  

Kľúčové slová: Mária Myjavcová, slovenský jazyk, srbský jazyk, 

konfrontačný výskum, bilingvizmus. 

 

Slovenský jazyk vo Vojvodine má špecifické postavenie 

v porovnaní so slovenským jazykom na Slovensku. V podstate ide o ten 

istý jazyk, ktorý sa rozvíja a žije v iných podmienkach ako 

jazyk materskej krajiny. Je to v prvom rade pre kontakt so srbským 

jazykom a vplyv srbského jazyka na slovenský.  

V tejto štúdii sa zameriame na jazykovedné práce lingvistky 

Márie Myjavcovej, ktorá sa venovala konfrontačnému výskumu 

slovenského a srbského jazyka. Profesorke Myjavcovej patrí popredné 

miesto a je prvá odborníčka v tejto oblasti vo vojvodinskom prostredí. 

Uverejnila celý rad štúdií a monografických prác z oblasti 

konfrontačného výskumu slovenského a srbského jazyka.  

Mária Myjavcová najprv pôsobila ako jazyková redaktorka 

v redakcii novín Hlas ľudu. Neskoršie sa zamestnala na Filozofickej 

fakulte v Novom Sade na Oddelení slovakistiky. Z uvedených skúseností 

vyplynuli aj výskumy v oblasti jazykovedy, ktoré sú aktuálne aj 

v súčasnosti. Pedagogická práca súvisí s tvorbou učebníc pre druhý 

stupeň základnej školy a pre gymnázium. V našej práci sa nebudeme 

venovať učebniciam (boli predmetom nášho výskumu 

predchádzajúcich rokoch)1, ale sa pristavíme pri monografických 

prácach, v ktorých sú obsiahnuté výsledky výskumu a štúdie profesorky 

Márie Myjavcovej. 

                                                           
1 Uvedené práce o učebniciach Márie Myjavcovej si môžete prečítať napríklad 

v zborníkoch InterKult z rokov 2017 a 2018, ktoré sú dostupné v digitálnej 

knižnici Filozofickej fakulty UNS (http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2018/ 

978-86-80707-68-6). 

http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2018/978-86-80707-68-6
http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2018/978-86-80707-68-6
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Prvou monografickou publikáciou Márie Myjavcovej boli 

Jazykové poznámky, ktoré vyšli v roku 1966 vo vydavateľstve Obzor 

v Báčskom Petrovci. Kniha má 158 strán. Na jednom mieste sú 

zoskupené populárne krátke jazykové poučky, ktoré vychádzali 

v týždenníku Hlas ľudu v rokoch 1961 až 1963 v jazykovej rubrike 

Jazykový stĺpček, ktorá bola neskoršie premenovaná na Jazykové 

poznámky. Príručka vznikla ako výsledok pôsobenia Márie Myjavcovej 

na poste jazykovej redaktorky v tomto týždenníku. Populárne napísané 

jazykové poznámky, ktorej cieľovou skupinou bola široká populácia 

slovenského obyvateľstva vo Vojvodine, autorka rozdelila do deviatich 

celkov: odborné termíny, bežné termíny, niektoré pravopisné poznámky, 

prídavné mená, zámená, číslovky, predložkové väzby, slovesné väzby, 

niektoré bežné slovká, slová a frázy. Každý celok pozostáva z menších 

podcelkov. Tak do prvého celku autorka zaradila štyri podtémy: 

poľnohospodárstvo, obchod a doprava, škola a zamestnanie, spoločenský 

život. Keďže sa dodnes slovenský jazyk používa vo všetkých 

spomenutých oblastiach, v škole, v kultúrnych ustanovizniach, 

v hospodárskych podnikoch, v administratívnej a spoločenskej oblasti, 

aj zvolené témy sú z týchto okruhov. Aj po toľkých rokoch sú niektoré 

termíny aktuálne až dodnes, ako napríklad zalievať, zádruga. Ešte 

v druhej polovici minulého storočia profesorka Myjavcová písala 

o slovese zakázať a dodnes sme svedkami toho, že sme sa 

nevysporiadali s uvedeným slovesom a veľmi často sa používa 

v slovenských jazykových prejavoch pod vplyvom srbského jazyka. 

Druhý celok obsahuje termíny, ktoré v súčasnosti odborne nazývame 

kalky (vyplniť, naviesť, pridať, nahradiť, predĺžiť...). Aj v súčasnosti sa 

nejeden vojvodinský Slovák môže z nich poučiť a získať dobré rady pri 

každodennom používaní spisovnej slovenčiny v ktorejkoľvek oblasti. 

Poučky z lexikológie a čiastočne aj z morfológie si mohli čitatelia 

jazykových poznámok nájsť v treťom celku monografie. Ďalšie kapitoly 

autorka venovala jednotlivým slovným druhom – prídavným menám, 

zámenám a číslovkám, v ktorých sa zmienila o správnosti jednotlivých 

tvarov (aby sa nepoužívali pod vplyvom srbského jazyka), ich tvoreniu, 

ohýbaniu a pravopisu. Rozsahovo kratší siedmy celok obsahuje 

predložky rovnako znejúce v dvoch blízkych jazykoch do, na, o, od, pre, 

s, so a ich používanie v slovenskom spisovnom jazyku a v srbčine. Vo 
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ôsmom celku profesorka Myjavcová spracovala slovesné väzby. 

Vysvetľuje, ako treba vykať, či použiť tvar slovesa v množnom čísle. 

Z deviateho celku nás zaujalo slovko baš a spojenie nemám pojma, ktoré 

sú dodnes aktuálne v bežnom vyjadrovaní vojvodinských Slovákov tak 

medzi mladšou, ako aj staršou populáciou. Aj keď boli tieto poučky 

uverejnené pred päťdesiatimi štyrmi rokmi, aktuálnosť tejto 

problematiky pretrváva aj v súčasnosti. Veľmi cenný je aj register 

pojmov uverejnený na štyridsiatich stranách záverečnej časti 

monografie. Vedľa každého kalku alebo nesprávneho slova použitého 

pod vplyvom srbského jazyka sa uvádza slovenský ekvivalent.  

Po tridsiatich piatich rokoch, v roku 2001, vyšla ďalšia 

monografia Márie Myjavcovej Slovenčina v jazykovej enkláve. V nej sú 

zhrnuté jazykovedné práce uverejnené v odborných zborníkoch doma 

a na Slovensku, v časopise Nový život a v prílohe Hlasu ľudu Obzory. 

Monografiu autorka rozdelila do dvoch častí: Jazykovedné state a State 

o slovenskom jazyku v praxi. Autorka v úvode naznačuje, že na vydanie 

monografie sa podobrala v dôchodcovskom veku. Prvá časť je 

rozsahovo obsiahlejšia, v nej je opísaná situácia slovenského jazyka vo 

Vojvodine. Prvá časť obsahuje desať štúdií. Uvedené príspevky boli 

napísané ešte v období bývalej Juhoslávie, čo naznačujú aj názvy 

príspevkov. V prvej štúdii Slovenčina v Juhoslávii – retrospektíva, 

súčasnosť a perspektíva sa autorka snažila predstaviť slovenský jazyk 

vo Vojvodine, vlastne predstaviť slovenskú enklávu z Vojvodiny na 

Slovensku, lebo štúdia bola uverejnená na Slovensku v časopise Kultúra 

slova. Uvádza, že slovenský jazyk sa tu vyvíja v iných podmienkach ako 

v materskej krajine, preto aj niektoré slová, ktoré sú na Slovensku na 

periférii používania, sa vo Vojvodine naplno uplatňujú v praxi. Ďalej 

konštatuje, že na stupeň ovládania slovenského jazyka u príslušníkov 

slovenského jazykového spoločenstva značne vplývajú kontakty so 

srbským jazykom, zmiešané manželstvá, migrácia obyvateľov z dedín 

do miest a rôzne iné sociologické činitele. V ďalšom rozsiahlejšom 

príspevku Slovenčina v kontakte so srbčinou sa autorka zamerala na 

výskum spisovnej slovenčiny v Báčskom Petrovci. Myjavcová uvádza 

takto: „Petrovec sa totiž vyvinul a po súčasnosť zachoval ako jazykovo 

relatívne homogénne spoločenstvo, teda ako spoločenstvo, v ktorom 

základným a najširšie používaným dorozumievacím prostriedkom bola 
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vždy slovenčina. Okrem toho Petrovec je i prostredie, kde sa spisovná 

slovenčina používa zo všetkých slovenských lokalít vo Vojvodine 

najširšie.“ (Myjavcová, 2001, s. 15). Autorka konštatuje, že na verejných 

miestach sa komunikuje po slovensky, spisovnou slovenčinou a bez 

ťažkostí. Myjavcová uvádza konkrétne prevzaté srbské jednotky, ktoré 

sa bežne používajú v každodennej komunikácii v tomto prostredí. 

Uvádza príklady poslovenčovania slov na lexikálnej a morfologickej 

rovine. Ďalej vyčleňuje medzijazykové homonymá. Tieto slová sa 

vyskytujú v oboch jazykoch, rovnako znejú, sú v oboch jazykoch 

viacvýznamové a pri niektorých významoch je zhoda, ale pri ďalších sa 

slovenské a srbské slová líšia (sklopiť sedadlo – sklopiť uhovor). 

Rovnako znejúce srbské slová sú čoraz častejšie v jazykovom systéme 

slovenského jazyka nielen Petrovčanov, ale aj vojvodinských Slovákov 

všeobecne. Ďalšia skupina slov, ktorá sa dostáva do slovenských 

prejavov, sú kalky. Týmto slovám jazykovedkyňa venovala osobitnú 

pozornosť. Vyčlenila lexikálne, morfologické, sémantické a viacslovné 

kalky. Každú skupinu doložila príkladmi. V štúdii zmapovala slovenský 

jazyk v špecifických sociolingvistických podmienkach, totiž ako sa 

v podmienkach bilingvizmu systémy dvoch jazykov ovplyvňujú 

s prevahou dominantného srbského jazyka. Podobne je koncipovaná aj 

ďalšia štúdia Súčasné vývinové tendencie v spisovnej slovenčine 

v Juhoslávii. Rozsahovo je dlhšia, v nej podáva konfrontáciu spisovného 

jazyka u nás so súčasnou spisovnou slovenčinou na Slovensku. 

Zmieňuje sa o používaní slovenského spisovného jazyka v ústnej 

a písomnej podobe v rozličných komunikačných sférach. Používatelia 

slovenského jazyka v tomto prostredí musia mať na zreteli dve 

tendencie a to tendencie smerujúce k dosiahnutiu spisovnej normy 

a kodifikácii platnej v spisovnej slovenčine na Slovensku, a rovnako tak 

aj tendencie zacielené na rešpektovanie domácej jazykovej situácie. Sú 

to vlastne dve protikladné tendencie, ktoré sa musia rešpektovať 

a dodržiavať. Keďže sa v rozličných sférach kultúrneho, vzdelávacieho 

a spoločenského života používa kodifikovaná slovenčina, ktorá je platná 

aj na Slovensku, popri tom sa musia tolerovať aj špecifickosti, ktoré 

vyplývajú z prirodzeného kontaktu slovenského jazyka so srbským. 

Všetko to autorka sleduje v štúdii cez prizmu slovnej zásoby. Všíma si 

písomné a jazykové prejavy vo všetkých sférach, v ktorých sa spisovná 
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slovenčina vo vojvodinskom prostredí používa (noviny, televízne 

a rozhlasové vysielania, knižné vydania, oblasť školstva, rozličné 

administratívne texty). Potom všetky lexikálne jednotky autorka 

klasifikovala a analyzovala podobne ako v predchádzajúcom príspevku. 

Vyskytuje sa hodne príkladov s priliehajúcimi komentármi. To, čo je 

v súčasnosti nedoriešené (často je predmetom diskusie vojvodinských 

lingvistov – poznámka autorky príspevku), je v súvislosti s vlastným 

menom štátu – či použiť Republika Srbsko alebo Srbská republika. 

V tom období, keď bol príspevok napísaný, to bola Socialistická 

republika Srbsko (srb. Socijalistička Republika Srbija). Vo Vojvodine je 

slovenský názov utvorený kalkovaním. V spisovnej slovenčine na 

Slovensku sa názvy tohto druhu tvoria inak: vlastné meno ako určujúci 

člen pri všeobecnom názve sa mení na adjektívny prívlastok, napr. 

Rakúska republika. Podľa uvedeného odôvodnenia názov by správne 

mal znieť: Srbská socialistická republika. Oficiálne názvy iných krajín sa 

používajú vo Vojvodine v takej podobe, aká je ustálená v spisovnej 

slovenčine na Slovensku a odklony sú iba pri názvoch súvisiacich so 

Srbskom. O tom sme sa presvedčili aj prednedávnom v učebnici zo 

zemepisu pre 6. ročník základnej školy: Republika Srbsko, Čiernohorská 

republika, Slovinská republika, Chorvátska republika, Macedónska 

republika, Bulharská republika, Grécka republika. Preto by sme nemali 

v súčasnosti váhať a mali by sme používať úradný názov v slovenčine 

Srbská republika. V ďalších dvoch rozsahovo kratších štúdiách 

Slovensko-srbský bilingvizmus v Juhoslávii a Jazykový aspekt nášho 

hospodárskeho rozvoja sa autorka zmieňuje o schopnosti každého 

bilingvistu, a tými sme všetci Slováci vo Vojvodine, používať striedavo 

slovenčinu a srbčinu v závislosti od nášho spolubesedníka. Hovorí 

o spontánnom prepínaní kódov a o tom, že týmto spôsobom vznikajú 

predpoklady pre medzijazykové miešanie. Na konkrétnych príkladoch 

v reči roľníkov poukazuje na to, ako nárečie nepostačuje na vyjadrenie 

v uvedenej oblasti a preto doň prenikajú srbské lexikálne jednotky 

a v niektorých prípadoch aj výpožičky z cudzieho jazyka. Sloveso byť 

bolo predmetom výskumu v dvoch štúdiách Sloveso byť v slovenčine 

a srbochorvátčine a vplyv srbochorvátčiny na používanie tohto slovesa 

v reči Slovákov vo Vojvodine, kde sleduje vplyv srbského jazyka na 

používanie slovesa byť na rovine lexikálnej a rovine syntakticko-
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gramatickej. V druhej štúdii Frazeologizmy so slovesom byť v slovenskom 

a srbskom jazyku lingvistka Myjavcová porovnávala frazeologizmy 

v dvoch geneticky príbuzných jazykoch a zistila, že existuje značná 

zhoda a výsledok je vlastne genetická príbuznosť dvoch jazykov a 

sémanticko-gramatická povaha slovesa byť v dvoch jazykoch. Výsledok 

zhody je aj blízky sociokultúrny kontext. O frazeologických jednotkách 

sa autorka zmienila v ďalšej štúdii Problematika konfrontačného 

výskumu srbochorvátskej a slovenskej frazeológie. Uvádza, že nie každej 

srbskej frazeologickej jednotke môžeme nájsť v slovenčine slovenskú 

frazeologickú jednotku, ale že to môže byť aj voľné spojenie, ktoré je 

ekvivalentné danému významu. Druhú časť autorka pomenovala State 

o slovenskom jazyku v praxi. Táto časť obsahuje deväť kratších štúdií, 

v ktorých sa konkrétne zmieňuje a analyzuje jazykovú a syntaktickú 

stránku Dolnozemského Slováka, Nového života, Hlasu ľudu, Delegačného 

vestníka a románu Lámanie chleba. Konštatuje, že na všetkých 

jazykových rovinách badať vplyv srbského jazyka. 

V edícii Živý prúd v roku 2004 vyšla kniha úvah a esejí Bolo, ako 

nebude. Čo do rozsahu kniha nie je príliš obsiahla, ale obsahovo je 

bohatá. Ide predovšetkým o články, ktoré už boli predtým nejakým 

spôsobom publikované, hlavne časopisecky alebo prednesené na 

rôznych podujatiach. Autorka príspevky rozdelila do piatich častí. Ide o 

zaujímavé čítanie pre širokú čitateľskú obec. Prvú časť Myjavcová 

pomenovala Bolo, ako nebude. Je to spomienková, dokonca až 

autobiografická časť. Autorka si spomína na detstvo, na školu, 

rodičovský dom a dvor. Autorka spomína, akú obuv nosievali deti, často 

chodievali bosé a iba príležitostne nosievali obuv vyhotovenú prevažne 

doma. Už či to boli „panťuške alebo cokule“ (Myjavcová, 2004, s. 14) 

záviselo od toho, aké bolo počasie. V úvahe Najvýznamnejší medzník si 

spomína na svoje detstvo a detstvo všetkých detí sedliackych rodičov. 

Pre tieto deti najvýznamnejším medzníkom v živote bol zápis do 

gymnázia. A práve zápis do petrovského gymnázia pre slovenské deti 

znamenal niečo celkom nové, iné, bola to nová cesta, úplne iná ako bola 

životná cesta ich rodičov. Mnohé dievčatá do školy chodili v ľudovom 

oblečení, v takom, aké sa nosilo v ich dedine. Sú to dávne, ale krásne 

spomienky na gymnaziálne časy. V tejto časti si autorka ešte spomína 

na rodnú Delodefiu. S touto ulicou a jej okolím všetkých, čo tu vyrástli, 
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spájali silné putá spomienok, bez ohľadu na to, či sa niekto ocitol v inej 

časti osady, mimo Petrovca alebo dokonca aj v ďalekej Austrálii. Všetci 

obyvatelia tejto ulice žili ako jedna rodina. Opisuje to veľmi výstižne, 

podrobne, až sugestívne, že po prečítaní si každý môže vytvoriť 

predstavu, ako vyzerala táto ulica voľakedy a dnes, všetky jej chodníčky 

a cesty prostredníctvom ktorých je pospájaná s ostatnými ulicami. 

Podrobne sú opísané záhrady, úvrate do poľa, všetky domy. Je ich 

úhrnne 51. A potom priadky. Badať autobiografické črty, dokonca v 

niektorých momentoch je prítomná aj nostalgia. Druhý tematický celok 

autorka pomenovala S povzdychom. Básnická tvorba v našich 

priestoroch je úzko spätá s existenciou slovenského gymnázia 

v Petrovci, ktoré spája všetkých našich básnikov. Je to aj vzťah k 

úrodným poliam. Rovina je motívom v tvorbe básnikov Paľa Bohuša, 

Juraja Mučajiho, Juraja Tušiaka. Tejto témy sa dotkol aj básnik Ján 

Labáth, najmä na začiatku svojej tvorby. Medzi spoločné znaky patrí aj 

obraz žatvy. Rovinu opísali aj Víťazoslav Hronec, Viera Benková a 

Michal Babinka. Píše aj o chmeliarskej metropole, chmeľovej oberačke. 

Nikto nemohol v tom čase odolať vábeniu horkastej vône báčanského 

zeleného zlata. Divé husi a bociany určitým spôsobom predstavujú 

návrat do detstva a stelesňujú spomienky na detstvo. Záver tejto časti 

predstavuje rozjímanie nad clivými básňami autora Jána Števčeka. 

Akoby autorka tento celok uzavierala so smútkom, cítiť 

melancholickosť za uplynulým časom. Tretiu časť autorka pomenovala 

Jazykové súvislosti. Profesorka Myjavcová v nej uvažuje o jazyku, pričom 

tu zahrnuje deväť kratších príspevkov. Analyzuje a rozoberá používanie 

jednotlivých lexém z hľadiska jazykovej správnosti. Autorka sa 

zmieňuje o tom, že z bežnej komunikácie sa vytráca starodávny pozdrav 

dobrý deň a nahrádzajú ho pozdravy zdravo, čao, ahoj, nazdar. Zdá sa, že 

pozdrav zdravo je zastúpený takpovediac vo všetkých vekových 

skupinách. Príspevky sú popretkávané autobiografickými prvkami. 

Ďalej uvádza sloveso drugať. Autorka hovorí, že sa v jazyku „udržalo 

ako dáka zriedkavá bylinka.“ (Myjavcová, 2004, s. 130). V minulosti sa 

toto sloveso bežne používalo. Dávalo sa do súvisu s konopami a ich 

spracovaním. No keď sa zmenili podmienky života, aj sloveso sa začalo 

dostávať do úzadia. Podobný osud postihol aj slovo lônik. Ako píše 

autorka ˗ Paľo Bohuš zostal na poli jazyka sedliakom, a preto používa 
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lexému lônik: „Lônik sa vrátia staré Kračúny!“ (Tamže, s. 134) V ďalších 

príspevkoch autorka uvažuje o nových slovách v jazyku ako odíndenec, 

kombajn, o sémantike slov mocnosť a bezmocnosť. V príspevku 

Materinský jazyk a ľudové umenie autorka pozitívne hodnotí podujatie 

Deň materinského jazyka. Je to príležitosť, aby sme pouvažovali o tom, 

či venujeme patričnú pozornosť a úctu svojmu materinskému jazyku, v 

akej miere pestujeme jazykové vedomie a jazykový cit v mladej 

generácii. Je veľmi dôležité, že sa jazyk používal nielen v nárečovej 

podobe, ale aj v spisovnej podobe v oblasti vzdelávania, literárnej 

tvorby, kultúrneho života a v prostriedkoch informovania. Ale na druhej 

strane autorka konštatuje, že ľudové umenie, ako sú ľudové rozprávky, 

ľudové piesne, porekadlá, hádanky, príslovia, sa pomaly vytráca z 

každodenného života. Okrem duchovnej kultúry bola tu aj hmotná 

ľudová kultúra, ktorú postupne vytlačili zo života civilizačné procesy a 

súčasné vedecko-technické výdobytky. Jazyk zachováva všetky stopy 

života v súčasnosti, ako aj predchádzajúcich generácií. Tak jazyk 

zachytáva v sebe dedičstvo mnohých generácií našich predkov. Preto je 

jazyk najvýznamnejšou zložkou národnej kultúry. Posledný príspevok v 

tejto časti pomenovaný je Čo je škola nám? Autorka tu uvažuje o 

spätosti školy s príslušníkmi slovenského národa ako etnickej enklávy, 

keď ide o udržanie nepretržitého rozvoja školstva v slovenskej reči. 

Uvedomuje si pokles slovenského jazykového vedomia a to dáva do 

súvislosti s nedostatočným ovládaním slovenčiny, dokonca si všíma aj 

odmietavý postoj k slovenčine a ľahkovážny príklon k srbčine. Preto 

autorka navrhuje, čo treba podnikať, aby sa vyhlo takejto neblahej 

situácii. Štvrtá časť pomenovaná Tryzny obsahuje tri príspevky: 

Osihotený dom, So sedliackymi zádermi v duši a Náš zahraničný Slovák. 

Ako už sám názov hovorí, v tejto časti si autorka spomína, posmrtne 

oslavuje zomrelého. Tak si spomína na petrovskú garbiarsku rodinu 

Fifikovú, na kolegu Juraja Speváka a Jána Siráckeho. Posledná časť 

obsahuje príspevky s náboženskou tematikou. Zaradila sem tri 

príspevky: Viera ako dedičstvo predkov, Vianočné zamyslenie, 

Neobyčajný Štedrý večer. Keď prišli naši predkovia na Dolnú zem, so 

sebou si určite priniesli dve posvätné knihy a to Kralickú bibliu a 

Tranoscius, čo svedčilo o ich pobožnosti a týmto spôsobom si 

zachovávali a utužovali svoju vieru. Autorka konštatuje, že „s vierou sa 
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človeku ľahšie žije.“ (Myjavcová, 2004, s. 174). Píše o vianočných 

sviatkoch voľakedy a dnes a o Vianociach strávené/strávených mimo 

svojej rodiny, mimo svojich najbližších. Po spomenutých príspevkoch v 

knihe nasleduje bibliografia príspevkov zaradených do knihy. 

V roku 2006 v edícii Živý prúd vyšla monografia State o našej 

slovenčine. Už ako zo samotného názvu vyplýva, autorka sa v knihe 

zameriava na výskum tunajšej slovenčiny a rozoberá ju z rozličných 

aspektov. Príspevky, ktoré sú v knihe zoradené, vznikali v dlhšom 

časovom rozpätí, v rokoch 1980 – 2006. Štúdie v monografii sú 

zoradené do piatich tematických celkov. Prvý celok autorka 

pomenovala O našej spisovnej slovenčine. Táto časť čo do rozsahu je 

najobsiahlejšia a zahrnuje až 10 štúdií. V nej sa hovorí o spisovnej 

slovenčine vo Vojvodine. Bez ohľadu na to, že sa slovenský jazyk 

v našom prostredí ocitol v iných podmienkach ako na Slovensku, platí 

v ňom tá istá spisovná norma a rovnaké pravidlá ako aj v spisovnej 

slovenčine na Slovensku. Preto aj zdôrazňuje, že „slovenčina je 

vyučovacím jazykom v školách všetkých stupňov od materskej školy až 

po vysokoškolské štúdium slovenčiny na Filozofickej fakulte v Novom 

Sade. Okrem toho v slovenčine sa už tradične uskutočňujú 

kultúrnozábavné a spoločenské podujatia rozličného druhu 

a slovenčina je aj jazykom prostriedkov hromadného informovania, 

jazykom administratívnoprávneho styku a konečne aj jazykom, 

v ktorom sa sprostredkúvajú i vedecké poznatky z oblastí menšinového 

života.“ (Myjavcová, 220, s. 13). Slovenčina je zastúpená vo všetkých 

sférach nášho života a autorka sa v štúdiách zameriava na kontakt 

slovenčiny a srbčiny, na sociolingvistické podmienky, v akých sa vyvíja 

a pretrváva slovenčina v tomto prostredí. Vplyv srbčiny sa prejavuje 

najvýraznejšie na lexikálnej rovine, ale vplyv badať aj na syntaktickej 

a štylistickej rovine. Ďalej sa tu hovorí o rôznych spôsoboch a typoch 

kontaktov slovenčiny a srbčiny, výsledkom čoho je slovensko-srbský 

bilingvizmus. Slovenčina v danom kontakte predstavuje jazyk etnickej 

menšiny, kým srbčina má v danej pozícii dominantné postavenie. 

V žiadnom prípade slovensko-srbský bilingvizmus nesmieme 

považovať za negatívny jav, lebo v skutočnosti potrebujeme poznať 

obidva jazyky. Autorka si všíma aj literárnu tvorbu vo vojvodinskom 

prostredí a konštatuje, že nie všetkým spisovateľom sa rovnako vždy 
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darilo a darí. Niektorí spisovatelia prihliadajú na situáciu na Slovensku 

a snažia sa pritom niektoré prvky presadiť aj do vojvodinskej literatúry 

(napr. slang). Špecifikum slovenského jazyka vo Vojvodine predstavuje 

viac ako 250-ročná existencia na týchto priestoroch. Sme spoločenstvo 

menšinové, tvoríme asi 3 % z celkového obyvateľstva Vojvodiny, ale 

v kultúrnom ohľade sme spoločenstvo organizované. Máme svoje 

školstvo a kultúrne inštitúcie a zachovávame si etnickú a jazykovú 

identitu. Aby sme v tomto vytrvali, musíme poznať spisovnú slovenčinu 

a uplatňovať ju všade tam, kde je to žiaduce. Rovnako musíme poznať aj 

srbčinu, aby sme mohli komunikovať a realizovať záujmy aj mimo 

nášho etnického spoločenstva. Všímajúc si kultúru spisovnej slovenčiny 

vo vojvodinskom prostredí, autorka konštatuje, že situácia je rozdielna. 

Keď ide o príslušníkov mladej generácie v oblasti umeleckého 

a náučného štýlu, úroveň sa v poslednom období zvyšuje. 

V administratívno-právnej oblasti a v oblasti informovania úroveň 

spisovnej slovenčiny je nízka a dokonca môžeme hovoriť aj o poklese. 

Každý jednotlivec neustále musí dbať o zvyšovanie jazykovej kultúry 

spisovnej slovenčiny. Preto musíme ovládať nielen spisovnú 

slovenčinu, ale aj spisovnú srbčinu, aby sme týmto spôsobom vedeli 

odlíšiť, čo je v ktorom jazyku náležitý a čo cudzí prvok. Prvoradú úlohu 

v tomto smere má mať škola, teda jazyková výchova v škole a neustále 

jazykové zdokonaľovanie učiteľov, prekladateľov, novinárov, 

jazykových redaktorov a všetkých, ktorí používajú spisovnú slovenčinu 

a záleží im na jazykovom zdokonaľovaní. Slovenská komunita vo 

vojvodinskom prostredí určite potrebuje slovník, a to prekladový 

srbsko-slovenský a samozrejme opačný, aby sme týmto spôsobom 

mohli odstrániť interferenčné javy a rozličné srbizmy. Aj sama autorka 

uznáva, že je to náročná práca a vyžaduje si odborný tím, ktorí by sa 

venoval len tejto práci. Okrem toho lexikograf musí dobre poznať 

obidva jazyky a rovnako tak aj medzijazykový kontakt. Veľmi rázne sa 

autorka zmieňuje o stave v súčasnosti, keď na verejných miestach 

slovenčina ustupuje pred srbčinou. Keď verejné nápisy len zriedkakedy 

sú aj v slovenčine. Prevahu majú nápisy a rôzne informácie v srbčine. 

Príčiny takéhoto stavu sú rozličné. Ale aj napriek tomu „nezriekajme sa 

našej slovenčiny, nepovažujme si ju v týchto nepriaznivých časoch za 

životnú príťaž, a snažme sa povzniesť nad nepriazeň doby. Ako to robili 
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aj naši predkovia, využime aj my i napriek nepriaznivým časom všetko, 

na čo máme plné právo, aby budúcnosť nežalovala na nás.“ (Myjavcová, 

2006, s. 77 – 78).  

Do druhého celku autorka zaradila štyri príspevky a 

pomenovala ho O našom bilingvizme. Vojvodinské prostredie je 

bilingválne, lebo občania majú právo rovnoprávne používať svoj 

materinský jazyk. No nie vždy to môžu v plnej miere využiť a preto sú 

nútení používať aj srbský jazyk, a tak nastáva prepínanie kódov. 

Bilingvista je v rovnakej miere schopný komunikovať tak po slovensky, 

ako aj po srbsky, niekedy dokonca v niektorých oblastiach, hlavne 

v špecifických odboroch, komunikácia plynulejšie prebieha po srbsky. 

U takých jednotlivcoch sa vyskytuje jav medzijazykovej homonymie. Do 

slovenského jazyka prenikajú rovnako znejúce srbské slová, ktoré 

potom hovoriaci podriaďuje fonetickým, morfologickým 

a morfematickým vzťahom. Tento jav je príznačný najmä pre ústnu 

komunikáciu. Kontakt slovenského jazyka so srbským v porovnaní 

s minulosťou v súčasnosti nadobúda širšie rozmery. Príslušníci 

slovenského jazykového spoločenstva čoraz častejšie prichádzajú do 

kontaktu so srbským jazykom, sú vlastne konzumentmi dennej tlače, 

literatúry a iných foriem masových médií. Striedavo potom používajú 

dva jazyky, už či aktívne alebo pasívne, pričom vznikajú javy 

interferencie. Autorka sa neraz zamýšľa aj nad obstátím slovenského 

jazyka v týchto priestoroch. Jej úvahy neraz vyznievajú pesimisticky. 

Tretí tematický celok je pomenovaný O slovenčine v našej škole. 

Celok obsahuje šesť štúdií, v ktorých je spracovaná problematika 

vyučovania slovenčiny v podmienkach jazykovej enklávy. Vyučovanie 

v prvom rade závisí od početnosti slovenskej komunity v danom 

prostredí. Vzhľadom na danú situáciu buď sa po slovensky vyučuje v 

materskej škole a v nižších ročníkoch základnej školy, alebo na 

uvedených stupňoch a aj vo vyšších ročníkoch. V niektorých 

prostrediach sa slovenčina vyučuje iba vo forme pestovania 

materinského jazyka. V školách, kde sa vyučuje po slovensky, 

príchodom do školy žiak neovláda spisovnú podobu jazyka, len nárečie. 

Na tomto stupni učiteľ musí vynaložiť veľké úsilie nielen na hodinách 

slovenského jazyka, ale aj na hodinách iných predmetov. Jeho úlohou je, 
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aby naučil žiakov spisovne sa vyjadrovať. Učiteľ musí a má byť 

jazykovým vzorom. Autorka poukazuje na neblahý stav v našom 

školstve a na čoraz nižšiu jazykovú úroveň zvlášť na hodinách z 

odborných predmetov. Posledné dva tematické celky O našej bežne 

hovorenej slovenčine a Z konfrontačného výskumu zahŕňajú šesť štúdií. 

V týchto celkoch autorka uvádza praktické príklady z tých oblastí, v 

ktorých badať odklon od spisovnej normy. Príspevky sú výsledkom jej 

dlhoročnej redaktorskej a pedagogickej praxe. Autorka zdôrazňuje, že 

slovenčina vo vojvodinskom prostredí sa uplatňuje v rozličných 

podobách v závislosti od dorozumievacej situácie a to v spisovnej 

aj nespisovnej podobe. Okrem týchto foriem používame slovenčinu aj 

pri bežnom dorozumievaní, v kruhu rodiny, známych, na pracovisku. 

Netreba sa správať ľahostajne, v žiadnom prípade netreba používať 

srbské výrazové prostriedky bez ohľadu na to, či ide o bežné 

dorozumievanie alebo o spisovnú podobu jazyka. V osobitnej štúdii 

autorka píše o slovese byť, ktoré môže mať funkciu plnovýznamového 

slovesa, funkciu spony a funkciu takzvaného formálneho slovesa. 

Uvádza hodne príkladov z bežnej slovenčiny a paralelne náležitú 

slovenskú podobu. Aj v ostatných štúdiách sú uvedené príklady z bežnej 

hovorenej podoby, ktoré naplno budú môcť využiť učitelia vo svojej 

pedagogickej činnosti a poukážu na nenáležité používanie jednotlivých 

lexém a slovných spojení. Veľmi vzácny je aj príspevok o príbuzenských 

názvoch, lebo sa v súčasnosti aj v tejto oblasti nášho života čoraz 

častejšie používajú srbské pomenovania. Kniha obsahuje bibliografickú 

poznámku, poznámku o autorke a menný register. 

V roku 2009 vyšla Slovenská jazyková čítanka v edícii Vedecké 

zošity. Monografia pozostáva z piatich tematických celkov. Pokračuje 

s tematikou slovensko-srbských medzijazykových kontaktov. Ako 

autorka v úvode píše, „odporúčame ju najmä tým, ktorí u nás spisovnú 

slovenčinu používajú z povolania.“ (Myjavcová, 2009, s. 7). Kniha 

obsahuje 234 strán a je v nej zachytená jazyková skutočnosť vo 

Vojvodine, rozličné odchýlky, chyby a podobné javy vznikajúce vo 

vzťahu slovenčina – srbčina. Čítanka je napísaná populárne a je 

zrozumiteľná širokému auditóriu. Prvú časť autorka pomenovala Naše 

dilemy pri používaní slovenského jazyka. Do nej zahrnula sedemnásť 

osobitných príspevkov, v ktorých sa zmieňuje o slovách vhodných na 
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použitie z hľadiska spisovného jazyka. Stručne vysvetľuje dvojice slov 

a odôvodňuje, ktoré používať v spisovnej slovenčine. Uvádza aj 

poslovenčené srbské slová, ktoré sa často vyskytujú v každodennom 

dorozumievaní vojvodinských Slovákov (papriť, cukroviť, kyseliť, 

sládiť). V tejto kapitole sú spracované slová a slovné spojenia, ktoré sú 

v súčasnej spisovnej slovenčine zriedkavé alebo zastarané. V spisovnej 

slovenčine vo Vojvodine sa často vyskytujú zastarané slová, ktoré 

v spisovnej slovenčine na Slovensku už dávnejšie nie sú v aktívnej 

slovnej zásobe používateľov. Preto poučky tohto typu sú veľmi vzácne. 

Druhá časť je pomenovaná Medzijazykové homonymá. Je rozsahovo 

obsiahlejšia, autorka sem zaradila slová, ktoré rovnako znejú 

v slovenčine a v srbčine, ale význam majú odlišný. Medzijazykové 

slovensko-srbské homonymá v našom jazykovom vedomí fungujú ako 

slová identické nielen zo zvukovej, ale aj z významovej stránky. 

Rovnako znejúcemu slovenskému slovu pridávame často aj význam 

srbského slova (baviť sa, predĺžiť, nastaviť a pod.). Používateľov jazyka 

nesmie mýliť zvuková zhoda slovenských a srbských slov, ale vždy 

treba prihliadať na význam slov v oboch jazykoch (zaraziť chrípkou, 

navŕšiť roky, rodák po otcovi a pod.). Medzijazykové homonymá sa 

niekedy označujú aj ako falošné slová, lebo u používateľov dvoch 

jazykov vytvárajú mylnú, klamlivú predstavu, že zvuková zhoda je 

zárukou aj zhody významovej. V podmienkach slovensko-srbského 

bilingvizmu je medzijazyková homonymia veľmi častým zdrojom 

miešania slovenčiny so srbčinou. Rovnako znejúce srbské slovo môže 

mať iný význam než to isté slovo v slovenčine. Medzijazykové 

slovensko-srbské homonymá fungujú ako slová identické nielen zo 

zvukovej, ale aj z významovej stránky. Rovnako znejúcemu 

slovenskému slovu pridáme aj významy srbského slova, významy, 

ktoré sa v slovenčine vyjadrujú inými, zvukovo odlišnými slovami. 

V približne šesťdesiatich poučkách autorka vysvetlila dvojice 

medzijazykových homoným v slovenčine a v srbčine na príkladoch 

z každodenného života, z praxe. Počet medzijazykových homoným 

v podmienkach nášho vojvodinského bilingvizmu neustále narastá a 

preto sú uvedené poučky vzácne. Tretiu časť v čítanke autorka 

pomenovala Kalky. Ide o kopírovanie štruktúry srbského slova, pričom 

sa na miesto časti srbského slova dosadí vhodná slovenská jednotka 
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a tak vznikne nenáležité slovenské slovo. Pri viacslovných slovách, 

ustálených spojeniach, združených pomenovaniach a frazeologizmoch 

jednotlivé srbské slová sa doslovne prekladajú do slovenčiny. 

Kalkovanie je častým javom pri kontakte blízko príbuzných jazykov, ako 

sú aj slovenčina a srbčina. Na viac ako päťdesiatich príkladoch autorka 

uvádza najčastejšie kalky v našej slovenčine. Sú to také slová, ktoré sa 

doslovne prekladajú zo srbského jazyka (utrhnúť, ľadový dážď, televízor 

vo farbách, dom na poschodie, prísť do výrazu, prepáčiť sa) alebo sa 

prekladajú jednotlivé časti slov (predpona, koreň, prípona) vydvojiť, 

prešíriť, prepustiť. Keď sa nad tým zamyslíme, všetko sú to bežné 

príklady z jazykovej praxe, ktoré sa dennodenne používajú 

v dorozumievaní vojvodinských Slovákov. Autorka uvádza aj srbské 

frazeologické spojenia doslovne preložené do slovenského jazyka typu: 

ani za živú hlavu, bolí ma ucho, lepšie predísť ako liečiť, navrch jazyka, 

ktoré majú svoje ekvivalenty v slovenčine: ani za celý svet, kašlem na to, 

lepšia pomoc ako nemoc, mať niečo na jazyku. Pri frazeologizmoch treba 

prihliadať na to, že neprekladáme slovo za slovo, lebo frazeologizmy so 

svojím významom fungujú v jazyku ako celok. Štvrtú časť profesorka 

Myjavcová vo svojej monografii pomenovala Prevzaté srbské slová 

a cudzie slová. Ide o päťdesiatstranovú kapitolu, do ktorej autorka 

zahrnula 48 slov a slovných spojení prebraných zo srbského jazyka 

alebo cudzieho jazyka, ktoré sa v slovenčine používajú a nie sme si 

vedomí, že ide o slovo cudzieho pôvodu alebo prebraté srbské slovo. 

Slovo sa prispôsobí slovenčine nielen zvukovo, ale tiež gramaticky 

a v niektorých prípadoch aj slovotvorne, napríklad prídavné mená 

bezobrazný, pospaný, odvratný, prešlý sú gramaticky prispôsobené 

srbské slová a ich ekvivalenty v slovenčine sú bezočivý, ospanlivý, 

odporný, minulý. V iných prípadoch zase nenastáva zmäkčovanie 

spoluhlások d, t pred samohláskami í, e: deda, čestítka, keď sa dodržiava 

srbská výslovnosť. Je celý rad slovies, v ktorých srbské zakončenie 

infinitívu na -ti vystriedalo pri preberaní srbského slova do slovenčiny 

zakončenie na -ť: radovať, prkosiť, gaziť, vygaziť, pregaziť, pogaziť, 

zafrkávať, ponoviť, terať a pod. Rovnako tak aj pri preberaní cudzích 

slov sprostredkujúcim jazykom je srbský jazyk a často nastáva 

v slovenčine posun buď v rode (silos, rizik, maňak), v zakončení slova 

(gymnázija, múzej, víza), alebo vo výslovnosti slova (probľém, chumor, 
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choroskop). Piatu časť autorka v čítanke pomenovala Gramatické 

súvislosti. Na dvadsiatich piatich stranách sprístupnila všetkým 

záujemcom, ktorým záleží na zachovávaní a zveľaďovaní materinskej 

reči 24 poučiek, ako správne použiť v praxi spojenia s predložkami, 

tvoriť zložené slová a rozličné odchýlky od slovenskej gramatickej 

normy. Príklady sú z bežného dorozumievania v slovenčine. Autorka je 

presvedčená a berie do úvahy skutočnosť, že bežné dorozumievanie 

ovplyvňuje stav v spisovnom vyjadrovaní. Preto je dôležité na uvedené 

javy upozorňovať a pripomínať žiakom v základných a najmä stredných 

školách, aby si týmto spôsobom vypestovali jazykový cit a vedeli odlíšiť 

spojenia, výrazy, slová a konštrukcie použité pod vplyvom 

kontaktového srbského jazyka. Slová typu polročie, trojmesačie, chýbeť, 

pomohnúť, kombajnovať, triročný, a slovné spojenia báť sa za niekoho, 

jesť s vidličkou, prísť za hodinu, spí sa mi snívala som ťa a pod. sú použité 

pod vplyvom srbského jazyka. Autorka v každej poučke uvádza príklady 

a odôvodnenie, ako treba v spisovnej slovenčine uvedené slová a slovné 

spojenia používať. Kniha obsahuje aj dva registre: slovenských slov 

a spojení a druhý je register nenáležitých slov a spojení, ktoré 

používateľom príručky pomôžu rýchlo sa zorientovať a vyhľadať si 

náležité slovo alebo slovné spojenie. 

Z radu skúmaných monografií posledná vyšla v roku 2015 pod 

názvom O slovensko-srbskom bilingvizme vo Vojvodine. Monografia vyšla 

vo vydaní Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci 

a obsahuje 162 strán. Je rozdelená do troch tematických celkov. Prvý 

celok autorka pomenovala Situácia slovenského jazyka vo Vojvodine. 

Obsahuje päť štúdií a autorka v nich píše o používaní spisovného 

slovenského jazyka v oblasti školstva, v prostriedkoch hromadného 

informovania a v ďalších oblastiach spoločensko-kultúrneho života 

a tiež o bilingvizme. Zo sociolingvistického hľadiska pre slovensko-

srbský bilingvizmus platí všeobecná zákonitosť, že dôsledky 

medzijazykového kontaktu sú v prirodzených podmienkach výraznejšie 

v nespisovných a polospisovných jazykových prejavoch, teda 

v prejavoch realizovaných spontánne, čiže v nepripravených 

jazykových prejavoch. Autorka ďalej prízvukuje, že v jazykovom 

spoločenstve vojvodinských Slovákov sa rešpektujú normy spisovnej 

slovenčiny, ktoré sú kodifikované v materskom národnom 
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spoločenstve, na Slovensku. Rovnako sa postupuje aj pri vypracovaní 

učebníc slovenského jazyka pre žiakov základných a stredných škôl. 

Preto zdôrazňujeme, že sa na uvedený aspekt prihliadalo v roku 2019 

pri vypracovaní Šlabikára, keď sa úplne prebrala abeceda písaných 

písmen, ktorá sa používa na Slovensku. Dovtedy sa používali písané 

písmená podľa srbskej latinky (to, čo sa dalo uplatniť) a myslíme si, že 

pripomienky na písanie písaných písmen abecedy z radov učiteľov 

nemajú opodstatnené miesto a odôvodnenie.  

Pre zachovanie a pestovanie slovenského jazyka vo Vojvodine 

má veľký význam skutočnosť, že sa slovenský jazyk a literatúra už 

bezmála šesťdesiat rokov vyučuje na vysokoškolskej úrovni na 

Filozofickej fakulte v Novom Sade a takmer sedemdesiat rokov sa 

slovenčina vyučuje aj na Filologickej fakulte v Belehrade. S rozvojom 

vysokoškolského štúdia slovenčiny sa postupne začala rozvíjať aj 

vedecko-výskumná práca v oblasti slovakistiky. Tak bol založený aj 

Spolok vojvodinských slovakistov v roku 1969. V rámci spolku sa 

rozvinula čulá kultúrna a vedecko-výskumná činnosť s vedecko-

výskumnými inštitúciami na Slovensku. V súčasnosti činnosť spolku 

stagnuje. Autorka sa v štúdiách zameriava na výskum spisovného 

jazyka, ktorý sa používa vo všetkých komunikačných sférach, kde sa 

v rámcoch jazykovej menšiny požaduje spisovná podoba slovenského 

jazyka – slovenské školstvo (od materskej školy až po vysokoškolské 

štúdium), slovenská tlač (slovenské noviny, periodiká, časopisy, 

domáca literárna tvorba a vôbec vydavateľská činnosť v slovenčine), 

slovenské vysielania v rozhlase a v televízii, kultúrne podujatia 

miestneho alebo celomenšinového rázu, cirkevná komunikačná sféra 

a pod. Okrem toho členovia slovenského jazykového spoločenstva 

značnú časť svojich komunikačných potrieb realizujú v srbčine ako 

dominantnom jazyku v danom štátnom útvare alebo v nárečovej 

a bežne hovorenej slovenčine.  

Druhý blok príspevkov autorka pomenovala Lexikálne 

kontaktové prvky ako sprievodný jav slovensko-srbského bilingvizmu. 

Profesorka Myjavcová zaradila do tohto bloku štyri štúdie 

o interferencii slovenského jazyka so srbským, v prostredí slovensko-

srbských bilingvistov vo Vojvodine. Štúdie sú adresované lingvistom, sú 
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vedecky zamerané na tých čitateľov, ktorí sú profesionálne upriamení 

na starostlivosť o budúcnosť slovenského jazyka. Autorka hovorí 

o srbských slovách, ktoré sa do slovenčiny dostávajú tak, že sa 

prispôsobujú fonetickému systému slovenského jazyka (patiť, setiť, 

zahorčiť). Autorka uvádza aj slová cudzieho pôvodu, ktoré sa do 

slovenčiny dostávajú prostredníctvom srbčiny a preto v slovenčine 

nastáva posun v rode. V osobitnej štúdii autorka píše o kalkoch vo 

vojvodinskej slovenčine. Kalky svojou povahou zaraďujeme k javom 

lexikálnej roviny. Veľkú skupinu vo vojvodinskej slovenčine tvoria 

medzijazykové slovensko-srbské homonymá. Keďže slovenčina 

a srbčina sú príbuzné jazyky, existuje v týchto dvoch jazykoch veľa slov, 

ktoré majú zhodnú akustickú alebo grafickú podobu, ale rozdielny 

význam. Pri používaní slovenčiny v bilingválnom prostredí, aké je naše, 

význam rovnozvučného srbského slova používatelia slovenského slova 

prenášajú na rovnozvučné slovenské slovo. Nie vždy je sémantika 

takýchto rovnozvučných slov v oboch jazykoch rovnaká a tak nastávajú 

posuny vo význame (baňa, pravo, kraj, zložiť, vypadnúť a pod.). Vplyv 

srbského kontaktového jazyka na slovenčinu vo vojvodinskom 

prostredí je výrazný v oblasti používania častíc. Častice sa veľmi často 

používajú v hovorenej podobe a sú to pomocné slová, ktorými 

podávateľ nadväzuje na kontext alebo na situáciu. V štúdii venovanej 

tejto problematike profesorka Myjavcová rozvrhla častice používajúce 

sa pod vplyvom srbského jazyka do troch skupín: v prvej sú prevzaté 

častice, druhú tvoria zdanlivo slovenské častice a v tretej skupine sú 

častice medzijazykové homonymá. Uvádza typické príklady, ktoré sa 

bežne používajú v hovorovej, nárečovej podobe a zapísala ich foneticky. 

Týmto výskumom autorka potvrdila interferenciu slovenčiny so 

srbčinou.  

Tretiu časť monografie autorka pomenovala Kontaktové javy na 

syntaktickej rovine. V tejto kapitole uvádza konkrétne príklady vplyvu 

srbského jazyka na slovenský v oblasti zložených pomenovaní, 

zloženého prísudku, jednočlenných viet a zložených vetných členov 

s číslovkami a číslovkovými výrazmi. Spojenia tohto typu neustále 

v jazyku pribúdajú nielen v slovenčine, ale aj v srbčine. Vojvodinskí 

Slováci doslovne prekladajú do slovenčiny, pričom vznikajú 

skomoleniny, ktorým porozumejú len Slováci vo Vojvodine, nie Slováci 
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v materskej krajine. V bežne hovorenej slovenčine je vplyv srbského 

jazyka výraznejší. Ústne vyjadrovanie je spontánne a v takých 

prejavoch sa srbský jazyk zreteľnejšie dostáva do vyjadrovania 

účastníkov komunikácie. Bežná hovorená slovenčina v prostredí 

slovensko-srbských bilingvistov v súčasnosti predstavuje uvoľnenejší 

vzťah k slovenčine a v takých prejavoch sa srbské prvky častejšie 

zaraďujú do slovenskej komunikácie. 

Prvá kniha, ktorú sme predstavili, Jazykové poznámky, vyšla 

v roku 1966, ale ani dodnes nestratila na svojej hodnote a je určená 

každému, kto má záujem zlepšiť si a pozdvihnúť na vyššiu úroveň svoje 

vyjadrovanie. Príručka vznikla ako výsledok pôsobenia Márie 

Myjavcovej na poste jazykovej redaktorky v týždenníku Hlas ľudu. Sú to 

populárne napísané jazykové poznámky, ktorých cieľovou skupinou 

bola široká vrstva slovenského obyvateľstva vo Vojvodine. Druhá 

publikácia Slovenčina v jazykovej enkláve vyšla omnoho neskoršie 

a adresovaná je prevažne odbornej verejnosti, ale sú aj také state, kde si 

každý môže overiť svoje vedomosti a vylepšiť si svoje vyjadrovanie. 

Zhrnuté sú v nej jazykovedné práce uverejnené v odborných 

zborníkoch doma a na Slovensku, v časopise Nový život a prílohe Hlasu 

ľudu Obzory. Monografia Bolo, ako nebude predstavuje zaujímavé 

čítanie pre široké čitateľské obecenstvo. Knihu by sme mohli 

charakterizovať ako autobiografickú, nostalgickú. Autorka vzdáva hold 

sedliakom, oslavuje Petrovec, opisuje každý kúsok Delodefie. Používa aj 

hodne nárečových slov (v rade, brehe, špór, panťuške, cokule, číčky, 

šťukavica, zepe, kalafice, humno, šugiar, kutka, tragač, úrate, jamy, 

drugať, kečag, pougár, pazderka, nabíjarka, slamenica, slamienok, 

chmeľara, poukila, vŕškár, vodár, dikica, góle, remík). V monografii State 

o našej slovenčine lingvistka poukazuje na možnosti, ako zlepšiť 

situáciu, v ktorej má dominantné postavenie srbský jazyk, ako posilniť 

jazykové povedomie členov slovenského jazykového spoločenstva. 

Autorka zdôrazňuje, že treba upriamiť svoju pozornosť aj na 

budúcnosť, lebo súčasná situácia slovenského jazyka v našom prostredí 

je pre jeho ďalší vývin značne nepriaznivá. Potrebné je vypracovať 

akýsi spoločný rámcový program na udržanie slovenského jazyka 

v súčasných podmienkach. Slovenská jazyková čítanka Márie 

Myjavcovej je vhodná pre učiteľov, novinárov, redaktorov, študentov 
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a pre všetkých používateľov slovenského jazyka, ktorí majú záujem 

o sebazdokonaľovanie a chcú si svoje vyjadrovanie pozdvihnúť na 

vyššiu úroveň. Monografia O slovensko-srbskom bilingvizme vo 

Vojvodine je koncipovaná ako vedecká publikácia, ktorá je určená 

hlavne odborníkom, profesionálne sa zaoberajúcim starostlivosťou 

o budúcnosť slovenského jazyka v našom menšinovom spoločenstve.  

Kontakt slovenčiny so srbčinou, kontakt dvoch geneticky 

príbuzných a typologicky blízkych jazykov v prirodzených 

podmienkach je zdrojom čoraz silnejšej interferencie slovenčiny so 

srbčinou. Príslušník minoritného slovenského jazykového spoločenstva 

vo Vojvodine je v pozícii používania materinského jazyka v koexistencii 

s majoritným srbským jazykom. Sme si vedomí toho, že našu 

vojvodinskú slovenčinu nemôžeme izolovať od kontaktových 

jazykových prvkov srbského jazyka, ale môžeme sa snažiť pestovať 

pozitívny vzťah k spisovnej podobe slovenského jazyka. K tomuto 

určite v nemalej miere prispeje vydávanie učebníc v slovenskom jazyku, 

vyučovanie slovenčiny vo Vojvodine, používanie slovenčiny 

v masmédiách a pôvodná literárna tvorba v enklávnom jazykovom 

spoločenstve. Vo všetkých spomenutých monografiách a štúdiách 

profesorka Myjavcová píše v prospech našej slovenčiny a slovenskosti. 
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KONFRONTACIONA ISTRAŽIVANJA SLOVAČKOG I SRPSKOG JEZIKA 

MARIJE MIJAVEC 

Rezime 

Lingvistkinja Marija Mijavec u svom naučno-istraživačkom radu posvetila se 

konfrontacionom istraživanju slovačkog i srpskog jezika. U radu smo analizirali 

njena monografska dela, koja su uglavnom objavljena u vreme kada je 

profesorica već bila u penziji. Prvu monografiju „Jazykové poznámky“ (Jezičke 

napomene) dr Marija Mijavec objavila je 1966. godine, dok je radila na mestu 

jezičke urednice nedeljnika „Hlas ľudu“ (Glas naroda). To su kratke jezičke 

pouke napisane popularnim stilom, koje su bile namenjene slovačkoj populaciji 

u Vojvodini. Druga monografija, „Slovenčina v jazykovej enkláve“ (Slovački jezik 

u jezičkoj enklavi), objavljena je 2001. godine i obuhvata studije koje su bile 

objavljene u raznim časopisima i zbornicima kako kod nas, tako i u 

inostranstvu. U studijama profesorica Mijavec analizira slovac ki jezik u 

Vojvodini i zalaz e se za unapređenje slovac kog jezika na ovim prostorima. 

Studije su upućene lingvistima i struc njacima u oblasti slovac kog jezika i 

jezičke kulture. Monografija „Bolo, ako nebude“ (Beše, kao što biti neće) 

objavljena je 2004. godine. Ova monografija je autobiografska. Autorica piše o 

teškom radu seljaka, pominje svoje selo Petrovac, opisuje svaki deo naselja i 

koristi dijalektne reči. Monografija „State o našej slovenčine“ (Poglavlja o našem 

slovačkom jeziku) objavljena je 2006. godine. U njoj profesorica Mijavec 

ukazuje na mogućnosti na koji nac in poboljs ati jezic ku situaciju kod slovac ke 

populacije u kojoj srpski jezik ima dominantan položaj, kako ojačati jezičku 

svest članova slovačke jezičke zajednice. „Slovenskú jazykovú čítanku“ 

(Slovačka jezička čitanka) Marija Mijavec je objavila 2009. godine. Napisana je 

popularnim stilom i adresirana široj slovačkoj populaciji na teritoriji 

Vojvodine. Prvenstveno je namenjena onima, koji koriste standardni slovački 

jezik po profesiji: nastavnicima, novinarima, urednicima, studentima i za sve 

korisnike slovačkog jezika koji su zainteresovani za usavršavanje svog 
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izražavanja. Poslednja monografija „O slovensko-srbskom bilingvizme vo 

Vojvodine“ (O slovačko-srpskoj dvojezičnosti u Vojvodini) objavljena je 2015. 

godine. Koncipirana je kao naučna publikacija, koja je prvenstveno namenjena 

lingvistima, koji izučavaju slovački jezik manjinske zajednice u Vojvodini. 

Ključne reči: Marija Mijavec, slovački jezik, srpski jezik, konfrontaciono 

istraživanje, dvojezičnost. 
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MÁRIA MYJAVCOVÁ’S CONTRASTIVE ANALYSIS OF SLOVAK AND SERBIAN 

Summary 

The linguist Mária Myjavcová was dedicated to the contrastive research of 

Slovak and Serbian. In this paper we analyze her monographic works, which 

were mostly published at the time when she had already retired. Only the first 

monograph, Jazykové poznámky (Language Notes), was published by the 

author in 1966, at the time when she was the language editor of the weekly 

magazine Hlas ľudu (The voice of the people). The volume contains short 

language lessons popularly written and addressed to the Slovak readership in 

Vojvodina. Another monograph, Slovenčina v jazykovej enkláve (Slovak In A 

Language Enclave), was published in 2001. It represents a collection of papers 

previously published in national and international journals and proceedings, in 

which the author analyzes the Slovak language of Vojvodina and advocates 

promoting it in this area. The studies in this volume are aimed at linguists and 

specialists who are interested in Slovak language and culture and in preserving 

and enhancing Slovak as a mother tongue. The monograph Bolo, ako nebude (It 

Was How It Will Not Be) was published in 2004 and could be characterized as 

autobiographical. In it, the author pays homage to peasants, praises Petrovec, 

describes every single particle of Delodefia (a part of Bačsky Petrovec), and 

does so employing numerous dialectal words. The monograph State o našej 

slovenčine (The State of the Slovak Language), published in 2006, contains 

studies describing the fate of the Slovak language in Vojvodina. In it, the author 

suggests ways of improving the situation in which Serbian has a dominant 

position and of developing the language awareness of members of the Slovak 

language community. Mária Myjavcová’s Slovenskú jazykovú čítanku (Slovak 

Reader) was published in 2009 and is aimed at teachers, journalists, editors, 

students, and all users of Slovak who are interested in self-improvement and 
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wish to develop their communication skills. It will also prove suitable for those 

who use standard Slovak language in their professional lives. The monograph 

O slovensko-srbskom bilingvizme vo Vojvodine (On Slovak-Serbian Bilingualism 

in Vojvodina) was published in 2015. It is conceived as a scientific publication, 

intended mainly for professionals interested in exploring Slovak as a minority 

language in Vojvodina. 

Key words: Mária Myjavcová, Slovak, Serbian, contrastive research, 

bilingualism. 
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Adam Svetlík Prozaická tvorba pre dospelých Moniky Kompaníkovej 
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Oddelenie slovakistiky, Filozofická fakulta Univerzity v Novom Sade 
Adam Svetlík Monika Kompaníková’s adult prose works 

PROZAICKÁ TVORBA PRE DOSPELÝCH MONIKY KOMPANÍKOVEJ 

Abstrakt: V príspevku sa analyzuje prozaická tvorba pre dospelých slovenskej 

spisovateľky strednej generácie Moniky Kompaníkovej, ktorá už prvou 

publikovanou knihou, zbierkou poviedok Miesto pre samotu (2003), vyvolala 

pozoruhodný kritický a čitateľský ohlas. Svojou neskoršou tvorbou, prózami 

Biele miesta (2006), Piata loď (2010) a Na sútoku (2016), táto spisovateľka 

potvrdila svoje významné miesto v ústrednom prúde slovenskej prózy prvých 

dvoch desaťročí 21. storočia. Jej poetiku poznačila predovšetkým tvorivá 

orientácia na literárne zobrazenie empiricky prežitej skutočnosti, výrazný 

sociálny kontext, do ktorého sú situované prozaické príbehy, relatívne 

obmedzená tematicko-motivická paradigma, v ktorej dominujú rodinné vzťahy 

a problémy a napokon dôsledne rozpracované naratívne postupy a stratégie 

prozaickej textotvorby, podieľajúce sa na utváraní originálneho autorského 

rukopisu.  

Kľúčové slová: Monika Kompaníková, próza, slovenská literatúra, 21. storočie, 

empirická skutočnosť, sociálny aspekt, rodinné vzťahy 

 

Monika Kompaníková je slovenská spisovateľka strednej 

generácie1, ktorá doteraz publikovala štyri prozaické knihy pre 

dospelých: Miesto pre samotu (2003), Biele miesta (2006), Piata loď 

(2010) a Na sútoku (2016). Kompaníkovej prózy boli literárnou 

kritikou prijaté vcelku pozitívne, o čom svedčia i získané literárne ceny2 

                                                           
1 Narodená v roku 1979 v Považskej Bystrici. Na Vysokej škole výtvarných 

umení v Bratislave vyštudovala grafiku a maľbu. Okrem próz pre dospelých 

píše aj literatúru pre deti.  

2 Kompaníkovej zbierka poviedok Miesto pre samotu získala roku 2003 Cenu 

Ivana Kraska, zatiaľ čo román Piata loď bol roku 2011 odmenený cenou 

Anasoft litera ako najlepšia próza slovenského autora v roku 2010.  
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a preklady do iných jazykov.3 V recepcii Kompaníkovej próz sa vyskytli 

aj kritické poznámky, ktoré sa týkali predovšetkým tradičnosti poetiky, 

ale i niektorých konkrétnych kompozično-tematických nedostatkov. 

Takáto rozporná kritická reakcia neprekvapuje, lebo na pozadí 

postmodernej narácie v slovenskej próze z konca 20. storočia, väčšinou 

poznačenej intertextualitou, Kompaníkovej východisková tvorivá 

orientácia na empirickú skúsenosť pri stvárňovaní prozaického textu 

vyznievala prinajmenšom tradične či ne(post)moderne. Na druhej 

strane, práve takýto vzťah ku skutočnosti a jej literárnej transpozícii 

bol a je v súlade s podobnými tendenciami v prózach väčšiny 

slovenských spisovateľov či spisovateliek strednej a mladšej generácie. 

Tento vzťah možno vnímať aj ako inováciu, čiže ako „novú“ literárnu 

senzibilitu, „novú“ angažovanosť a v konečnom dôsledku ako akýsi 

„nový“ realizmus slovenskej literatúry na začiatku 21. storočia. 

Radoslav Passia a Ivana Taranenková, editori monografie Hľadanie 

súčasnosti, definovali takúto tendenciu v slovenskej próze nového 

tisícročia predovšetkým ako spisovateľov „návrat ku skutočnosti“, 

ktorý sa podľa nich môže realizovať rozlične: „V koncipovaní 

skutočnosti v súčasných prozaických textoch sa popri opakovaní 

textových stratégií etablovaných koncom 20. storočia prejavuje hneď 

niekoľko rôznych, navzájom sa kompatibilne dopĺňajúcich či 

prelínajúcich modalít – od fantastickej, ironickej, analytickej, lyrizujúcej 

až po objektivizujúcu. Tá je vo väčšej alebo menšej miere zameraná 

najmä na syntetizujúce formulovanie historicko-spoločensky 

relevantnej výpovede.“ (Passia – Taranenková, 2014, s. 82) To 

znamená, že do takto široko pochopeného „(novo)realizmu“ možno 

„vtesnať“ napríklad aj magickorealistické prvky v Kompaníkovej tvorbe, 

o ktorých písali niektorí recenzenti jej prvých poviedok publikovaných 

v zbierke Miesto pre samotu.4 Treba však hneď poznamenať, že znaky 

                                                           
3 Kompaníkovej novela Biele miesta je preložená do srbčiny, román Piata loď 

do českého, nemeckého, chorvátskeho, bulharského, rumunského, hindského 

a francúzskeho jazyka, novela Na sútoku je preložená do nemčiny. 

4 O magickorealistickej poetike v súvislosti s Kompaníkovej prózami z jej prvej 

zbierky Miesto pre samotu písali najmä Ivana Taranenková a Zora Prušková. 

Prušková sa vo svojej recenzii zmienila aj o vplyve prózy Betónová záhrada od 
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magickorealistickej poetiky v tejto zbierke dajú diferencovať prakticky 

len v poviedke Mantis, zatiaľ čo sa v ostatných poviedkach aj v 

neskoršej Kompaníkovej prozaickej tvorbe prakticky nevyskytujú. V 

oveľa väčšej miere Kompaníkovej prózy poznačila lyrizácia, prítomná 

predovšetkým v pláne postáv, čiže v spisovateľkinom zdôrazňovaní 

emocionálneho sveta protagonistov. Na výrazovom pláne v týchto 

prózach je lyrizácia už menej zreteľná, lebo pre Kompaníkovu je predsa 

len primárne vyrozprávanie príbehu, ktorý je len občas „hatený“ 

lyrizujúcimi prvkami, najviac v konkretizácii priestoru bývania alebo 

v jej neskoršej tvorbe i v opisoch prírody. Literárna kritika si v 

Kompaníkovej prózach všimla i to, že popri viac-menej atraktívnom 

príbehu s výrazným psychologizujúcim a sociologizujúcim úzadím, je 

spisovateľka, inak vyštudovaná výtvarníčka, práve v lyrizujúcich 

deskriptívnych digresiách literárne veľmi presvedčivá.  

Zrejmé je, že Kompaníkovej prozaickú tvorbu možno 

interpretovať aj v kontexte tzv. ženského písma či feministickej 

literatúry, no znaky takejto „poetiky“ sa u tejto spisovateľky 

neprejavujú „postulatívne“, tobôž nie „angažovane“, ale skôr 

prostredníctvom imanentnej vnútornej, „ženskej“ štruktúry, najmä 

ženského zorného uhla v nazeraní na skutočnosť zobrazenú 

prozaickým textom. Najexplicitnejšie o tom svedčí fakt, že hlavné 

postavy a zároveň fokalizátori diania vo všetkých Kompaníkovej 

prózach sú ženy a významový dôraz je najčastejšie práve na žensko-

ženských vzťahoch, najmä na relácii medzi dcérou a matkou. Mužské 

postavy, hlavne v pozíciách otcov a synov, už značne menej v rolách 

manželov – milencov, sú vykreslené väčšinou v čiernych farbách, neraz 

i karikatúrno-groteskne. Indikatívne je i to, že „najpozitívnejšie“ sú 

zobrazené práve postavy dcér, a to najmä v ich vzťahu k rodičom 

(otec/matka). Nemožno sa však ubrániť dojmu, že práve tento leitmotív 

                                                           
anglického spisovateľa Iana McEwana na Kompaníkovej román Piata loď a to 

predovšetkým v tematickom pláne, najmä v brutalite a zvrátenosti v rodinných 

vzťahoch. Podľa môjho názoru ten „vplyv“ vidno aj v širších reláciách, najmä 

vo zvýraznenom sociálnom úzadí odohrávania sa príbehu, príznačnom jednak 

pre McEvanove, ale i Kompaníkovej prózy.  
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vo svojom permanentnom prestupovaní v Kompaníkovej prózach 

postupne začína pôsobiť nielen stereotypne a manieristicky, ale neraz 

až skreslene.  

Kompaníkovej prózy, keď ich pozorujeme v kontexte podobne 

koncipovanej slovenskej (novo)realistickej literatúry, však vynikajú 

vďaka svojmu výraznému sociálnemu rozmeru, do ktorého sú 

situované postavy so svojimi životnými problémami a vzťahmi. 

Symptomatické však je, že príčiny existenčných ťažkostí protagonistov 

svojich próz Kompaníková nehľadá primárne v spoločensko-

politických, tobôž nie v ideologických súvislostiach,5 ale prakticky 

výlučne v rodinných pomeroch, spravidla v rodinnej neusporiadanosti, 

disfunkčnosti, nekompletnosti. Ťažké sociálne situovanie postáv 

žijúcich najčastejšie na okraji spoločnosti Kompaníková veľmi názorne 

evokuje podrobnými, priam naturalistickými opismi nízkej úrovne ich 

životného štandardu, najmä opisom nehygienických podmienok na 

bývanie a dennodenného zápasu protagonistiek o holé prežitie. Dôvody 

danej životnej situácie však spisovateľka spravidla nehľadá v systémom 

zapríčinenej sociálnej neusporiadanosti či nespravodlivosti, ale 

najčastejšie v disfunkčnej rodine. Nefunkčná rodina spôsobuje 

predovšetkým emocionálnu nenaplnenosť, nerealizovanosť jej členov, 

často aj ich deviantno-patologické správanie (alkoholizmus, 

promiskuitu, sexuálnu a mravnú zvrátenosť či rozličné podoby násilia). 

Očividné je, že Monika Kompaníková vo svojich prózach len načrtáva 

vzájomnú podmienenosť medzi spoločenskou a rodinnou situáciou, 

najvýraznejšie v novele Biele miesta, no pritom ju „nedetektuje“ 

a nezhodnocuje ako primárny, východiskový práve existenčný 

a spoločenský problém.  

                                                           
5 Ideologický kontext, v ktorom sa odohráva prozaický príbeh je 

najexplicitnejšie naznačený v románe Piata loď, kde dedo hlavnej postavy 

Jarky počas komunistickej totality emigroval do Rakúska, čo potom zapríčinilo 

pracovnú degradáciu jeho manželky Ireny, čiže Jarkinej babky, a následne 

nielen drastické zhoršenie ich životného štandardu, ale tiež Irenin odmietavý 

postoj k dcére Lucii a jej nemanželskému dieťaťu Jarke.  
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Už vo svojich prvých publikovaných poviedkach zo zbierky 

Miesto pre samotu (2003) Kompaníková vo veľkej miere anticipovala 

poetiku svojej neskoršej prozaickej tvorby, ktorej najsilnejším 

tematicko-motivickým východiskom je rodina a rozličné podoby 

rodinných vzťahov. V titulnej poviedke Miesto pre samotu sa táto téma 

podáva predovšetkým cez vzťah hlavnej postavy, tridsaťročnej Lucie k 

chorému otcovi, alkoholikovi, o ktorého sa stará. V ďalšej poviedke, 

Hladina ustálená, ide o nevedomé súperenie matky vdovy a jej 

dospievajúcej dcéry Emy o toho istého milenca. Na druhej strane, 

v najdlhšej poviedke, Slávko, na pozadí všedného až bizarného príbehu 

lásky mladého dievčaťa Gréty, spisovateľka nuansovane a nekonvenčne 

načrtáva aj jej zvláštny pomer k „problematickej“ matke. Práve 

naratívne modely týchto troch nosných poviedok zo svojej prvej 

zbierky próz Kompaníková neskôr vo veľkej miere využíva a „spracúva“ 

vo svojich ďalších knihách. Napríklad príbeh, ale aj celkový význam 

novely Biele miesta je vybudovaný na vzťahu brata a sestry k matke; 

v románe Piata loď spisovateľka dôkladne rozoberá vzťah 

dvanásťročného dievčaťa Jarky k matke, respektíve k starej mame, 

zatiaľ čo v jej poslednom publikovanom románe Na sútoku vo dvoch 

súbežne sa vyvíjajúcich príbehoch, je významový dôraz v prvej dejovej 

línii na vzťahoch dospievajúcej Aničky a jej otca alkoholika, respektíve 

dospelej Hany a jej malého syna Jakuba v druhom románovom príbehu. 

Okrem týchto súrodeneckých a rodinných vzťahov spisovateľka 

prakticky do všetkých próz zapája i ľúbostné či milenecké motívy. 

Okrem poviedok Mantis a Dotyk vody z prvej knihy, v ktorých sú 

ľúbostné motívy prvoplánové a východiskové, vo všetkých ostatných 

Kompaníkovej prózach motív erotickej lásky muža a ženy často zostáva 

v tieni významotvorne závažnejších vzťahov detí a ich rodičov.  

Vo všetkých poviedkach zbierky Miesto pre samotu je 

skutočnosť zobrazená čiernymi farbami, takže vcelku pôsobí výrazne 

deziluzívne, deprimujúco, často i odpudzujúco. Hlavné postavy, vo 

väčšine prípadov ženy, respektíve dospievajúce dievčatá, sú spravidla 

zobrazené ako spoločenskí outsideri, sú osamelé, odcudzené, 

frustrované, zakomplexované. Iste nie náhodou spisovateľka už 

do názvu zbierky vysunula motív samoty, lebo práve tento pocit je 

východiskový prakticky vo všetkých poviedkach. Napríklad, v 
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próze Miesto pre samotu sa hlavná postava, dievča Lucia uzatvára do 

„zabudnutého“ domu, čo je zrejme jeden zo spôsobov jej pokusu úniku 

od skutočnosti, ktorú vníma ako niečo cudzie, ohrozujúce: „Boris by zas 

z Lucie najradšej vytĺkol strach zo života, ktorým v zavretom dome 

celkom nasiakla...“ (Kompaníková, 2003, s. 19). Osamelosť a vzájomná 

odcudzenosť matky a dcéry Emy, ktorú sa tieto usilujú kompenzovať 

„zakázanou“ láskou k spoločnému milencovi, je výrazná aj v poviedke 

Hladina ustálená: „Čím viac sa Ema zaobľovala a pevnela v obrysoch, tým 

viac bolo treba uťahovať očká na obrannej moskytiére, ktorú si okolo 

seba uplietla vlastným jedovatým jazykom, nepreniknuteľným pohľadom 

a nezrozumiteľnou rečou.“ (Kompaníková, 2003, s. 29). Emocionálnu 

vzdialenosť, až chlad medzi matkou a dcérou cítiť aj v poviedke Slávko: 

„Ona sa nejako veľmi životom nevzrušuje, stará sa o dom, o záhradku, 

o pivnicu a o mňa. Viac jej netreba. Vlastne ani o mňa sa zvlášť nestará.“ 

(Kompaníková, 2003, s. 63). V poviedke Mantis je východiskom príbehu 

postupné vzďaľovanie sa a osamievanie manželov, vedúce 

k manželkinej rezignácii a mužovej nevere, zatiaľ čo v poslednej 

poviedke v zbierke Dotyk vody, je významotvorný dôraz na starnúcej 

ošetrovateľke Kláre, ktorá pocit osamelosti a zakomplexovanosti zo 

schátraného a postupne sa deformujúceho tela chce zamedziť či 

kompenzovať pudovou láskou bez hlbších emócií.  

V asociálnych situáciách v Kompaníkovej poviedkach sú 

zobrazené aj mužské postavy, pričom spisovateľka zvýrazňuje najmä 

ich negatívne črty, jednak vonkajšie, fyzické (chorí, hluchonemí, 

alkoholici, zženštilí, škaredí atď.), ale najmä povahové, predovšetkým 

mravné (úchylní, nezodpovední, ľahtikári, klamári, agresívni, drsní...). 

V poviedke Miesto pre samotu je zobrazený starý, chorý, pritom 

i nezodpovedný otec alkoholik, o ktorého sa obetavo stará dcéra Lucia, 

ale taký je čiastočne i Boris, do ktorého je Lucia potajomky zamilovaná, 

a ktorý sa podľa nej správa ľahtikársky a príšerne: „Bála sa ho ako 

čerta.“ (Kompaníková, 2003, s.14). V poviedke Hladina ustálená je 

v odpudzujúcom svetle podaný sukničkár Viktor, ktorý súbežne zvádza 

vdovu a jej dospievajúcu dcéru Emu, pričom ho spisovateľka zobrazuje 

aj karikatúrno-groteskne, zženštilo: „(...) vo vnútri bol asi taký priesvitný 

ako na povrchu, bez mäsa a štiav. Mohli ho vystrihnúť z igelitu, 

namaľovať naň oči, uši a ústa a poslať ho ako šarkana do vesmíru, 
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o ktorom stále rozprával.“ (Kompaníková, 2003, s. 41), no zároveň 

zdôrazňuje jeho nebezpečnú sadistickú povahu: „Pohotovo jej zakryl 

ústa, ako to robil vždy, keď ju prepadol zozadu. A robil to tak rád a často, 

robilo mu to dobre.“ (Kompaníková, 2003, s. 52). Podobný Viktorovi je 

i poštár „donchuan“ z poviedky Dotyk vody: mravne bezohľadný 

a skazený: „Ale on s ňou vlastne ani nemal nejaké ušľachtilé a vážne 

plány. Pošpásovať, poohmatkávať, kde dovolí a možno, ak dovolí...“ 

(Kompaníková, 2003, s.131), no svojím vonkajším vzhľadom 

a celkovým správaním pôsobí komicko-groteskne: „V autobuse sa mu 

roztrhla igelitová taška. Ešte aj na tom igelite šetria! Zahromžil v duchu 

a dal sa kolenačky zbierať to, čo malo byť dnešnou večerou, úplatkom, 

návnadou, pohanským afrodiziakom.“ (Kompaníková, 2003, s. 138).  

V Kompaníkovej opisoch dominujú najmä dôkladné, priam 

naturalistické obrazy špiny a nehygienických podmienok, v akých jej 

prozaické postavy žijú (staré domy, neupravené dvory, hromady smetí, 

vlasy v odtoku, mastné hrnce, zhnité ovocie...), ktoré však spôsobujú aj 

svojím správaním a celkovým spôsobom života. Už v prvej poviedke 

Miesto pre samotu je priestorom lokalizácie príbehu rozpadávajúci sa 

dom tesne pred asanáciou, nasiaknutý vlahou a plesňou a preplnený 

špinou a všelijakým haraburdím. V úplnom kontraste s takýmto 

obrazom skutočnosti je hlavná postava Lucia, ktorá je priam chorobne 

„posadnutá čistotou“ (Kompaníková, 2003, s. 5), upratovaním, 

poriadkom, akousi sústavnou potrebou usporiadania a kontroly života. 

Ale nielen vonkajšia skutočnosť, aj obývacie priestory sú v 

Kompaníkovej poviedkach špinavé a neupratané, platí to najmä pre 

vnútorný svet týchto postáv, pre ich povahu, mravnú a emocionálnu 

„špinu“ a skazenosť spôsobujúcu i zhnusenie, nevôľu, skľúčenosť, neraz 

tiež výčitky svedomia a pocity viny. V tomto kontexte možno 

interpretovať i to, že jeden z najčastejších motívov v Kompaníkovej 

prózach je voda a s ňou súvisiace umývanie, kúpanie a čistenie. Tak 

napríklad celý dej v mravne „najšpinavejšej“ poviedke Hladina ustálená 

sa odohráva prakticky vo vode, konkrétne v bazéne a v sprche, čo má 

jednoznačný symbolický význam očisty mravného úpadku postáv. 

Podobnú symboliku možno vidieť aj v naturalisticky, sčasti i groteskne 

podanom motíve častého kúpania sa vo vani Grétinej opitej matky 

v poviedke Slávko. Táto symbolika je výrazná najmä v próze s 
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veľavravným pomenovaním Dotyk vody, v ktorej najsilnejšie pôsobí 

práve záverečná scéna, kde sa hlavná postava Klára, ošetrovateľka 

postihnutých, ponára do vane plnej vody, zrejme v úsilí zbaviť sa pocitu 

viny a výčitiek svedomia, teda „špiny“ spôsobenej pocitom mravného 

poklesku, čiže nemožnosti kontrolovať vlastné telo a pudy. 

Telo, telesnosť, pudovosť, ale najmä staroba, schátrané telo, 

choroby, rozličné telesné a duchovné deviácie sú motívy, ktorými 

Monika Kompaníková veľmi názorne zobrazuje v podstate deziluzívny, 

niekedy až zhnusený postoj k zobrazovanej skutočnosti stvárnenej 

literárnym textom. Zvlášť presvedčivo a v kontraste je tento motív 

spracovaný v poviedke Hladina ustálená: na jednej strane vo vzťahu 

k vlastnému telu a sexualite „prebudenej“ štyridsaťročnej hlboko 

veriacej ženy, „(...) ktorá bola bez muža dobrých pätnásť rokov“ 

(Kompaníková, 2003, s. 34) a s milencom po prvýkrát pociťuje vlastné 

„hriešne“ telo, na druhej strane príbeh jej dcéry, dospievajúceho 

dievčaťa Emy, ktorá „(...) zostala sama s predčasnou menštruáciou, ktorá 

ju tak desila, kým ostatné dievčatá sa ňou chválili, zavrela dvere plavárne 

a začala sa venovať starostlivosti o svoje telo, hygiene, vode a 

upratovaniu.“ (Kompaníková, 2003, s. 30), a pritom „(...) nevedela, čo si 

počať s telom, ktoré odrazu začalo fungovať a ktorého sa chcel dotknúť 

každý, kto mal niečo v gatiach.“ (Kompaníková, 2003, s. 29). Ide tu o dve 

rozdielne „hriešne“ telá, avšak spôsobujúce rovnaký pocit viny. 

Podobné pocity trápia aj Kláru v poviedke Dotyk vody, ktorá porovnáva 

vlastnú starnúcu postavu s mladým telom duševne postihnutej Terezy, 

o ktorú sa stará: „Má krásnu pokožku, tmavú, hladkú, napnutú na 

prasknutie, neprevísa jej cez nohavice ako cesto cez pekáč, ani sa jej 

nerobia pneumatiky na bruchu, keď sa zohne. Ošetrovateľka má také 

záhyby všade, aj na krku a keď obráti hlavu, má krk poskladaný ako šar-

pej.“ (Kompaníková, 2003, s. 127 – 128). Najextrémnejšie útrapy 

s telom sú však podané v poviedke Mantis, v ktorej zvrátená erotická 

posadnutosť vlastným telom postáv nadobúda magickorealistickú či 

kafkovsko-horrorovú podobu metamorfózy v modlivku, ktorá 

pri pohlavnom čine zabíja svojho partnera.  

V literárnom zobrazení výrazne deprimujúcej skutočnosti 

Kompaníková pokračovala aj v novele Biele miesta (2006), využívajúc 



PROZAICKÁ TVORBA PRE DOSPELÝCH MONIKY KOMPANÍKOVEJ 

 

41 

pritom vo veľkej miere naratívny model nastolený a rozpracovaný v 

poviedkach z prvej prozaickej zbierky Miesto pre samotu. To prakticky 

znamená, že spisovateľka aj v tejto próze príbeh buduje predovšetkým 

na komplexných, problematických a neraz i deviačných rodinných 

vzťahoch protagonistov, konkrétne súrodencov Terezy a Dávida, ich 

matky Agáty a Dávidovej detskej lásky Heleny. Rozprávanie príbehu 

v románe je väčšinou koncipované retrospektívne a začína sa návratom 

teraz už dospelých ľudí Terezy a Dávida do rodného domu, v ktorom 

strávili detstvo, no ktorý ešte ako adolescenti opustili, aby začali nové 

samostatné životy. Prostredníctvom spomienok na detstvo 

spisovateľka veľmi citlivo, nuansovane a mozaikovo rekonštruuje 

dospievanie Terezy a Dávida, zdôrazňujúc pritom najmä ich frustrácie 

zo subštandardných podmienok života spôsobujúce ich nepretržitú 

túžbu zutekať od takejto skutočnosti, v akej žili a nájsť, či vytvoriť si 

nejaký alternatívny život, azyl. Táto ich túžba je literárne evokovaná 

najmä dôkladným opisom detskej hry stavania hrádze, teda ako ich 

symbolický pokus (pre)usmerniť rieku (života). Ešte jednoznačnejšie 

vidno toto úsilie v „romániku“ dvanásťročného Dávida a len trochu 

staršej Heleny, ktorá podobne ako Lucia v poviedke Miesto pre samotu, 

žije bez matky a stará sa o otca alkoholika, či ich detského „budovania“ 

vlastného domu vo vraku starého auta, s jednoznačnou túžbou nahradiť 

neúplnosť, alebo skôr neadekvátnosť rodinného života a čiastočne i 

nedostatok rodičovskej lásky. To, čo však v detstve mohlo mať nejaký 

kompenzačný účinok, sa v dospelosti ukázalo ako obyčajné zdanie, 

čo najlepšie vidno z rozčarovania Dávida, ktorý po rokoch znovu 

stretáva už dospelú Helenu: „Pripadala mu strašne stará, stará ako jeho 

matka, rovnako bledá, chudá a unavená.“ (Kompaníková, 2006, s. 107). 

Detailný opis domu a dvoru v odľahlých Medovarkách, do 

ktorého sa Dávid a Tereza po rokoch vracajú, a v ktorom teraz býva 

cudzia cigánska rodina, je veľmi podobný opisu priestoru bývania 

v niektorých poviedkach z prvej Kompaníkovej zbierky, čo jednoznačne 

naznačuje spisovateľkino postupné konštituovanie naratívneho modelu 

vlastnej prozaickej tvorby. Aj v novele Biele miesta je to ruina, 

rozkladajúca sa špinavá budova, nasiaknutá vlhkosťou a plesňou, plná 
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smetí, odhodených vecí, buriny, hnoja, smradu...6 Okrem vlastných 

opotrebovaných a nepotrebných vecí súrodenci však v dome 

nachádzajú i matkine zápisky, svojrázny „denník“, v ktorom sú popri 

triviálnych, no sústavných záznamoch každodenných výdajov aj krátke, 

lapidárne „intímne“ poznámky zaznamenávajúce Agátinu celoživotnú 

drámu, predovšetkým jej dennodenný zápas o holú existenciu, ale tiež 

rodinnú súdržnosť. Takéto jej úsilie však na konci v úplnosti stroskotá 

predovšetkým v matkinom emocionálnom vzďaľovaní sa od dcéry 

Terezy, v jej posesívno-agresívnej, zrejme kontraproduktívej láske 

k synovi Dávidovi: „Čím viac sa oňho starala, tým viac ju odmietal, 

nedovolil jej aby ho hladkala, prestal si jej sadať na kolená, nechcel ju 

držať za ruku, keď išli niekam von, a odstrkoval ju, keď mu liezla rukou 

do vlasov.“ (Kompaníková, 2006, s. 73) a napokon vo vražde manžela, 

ako jej pokusu o zadosťučinenie, ale i pomstu za prežité životné 

neprávosti a krivdy.7  

Aj keď sú udalosti najčastejšie podané z perspektívy súrodencov 

Terezy a Dávida, najväčší významotvorný dôraz v románe Biele miesta 

je na tragickom osude ich matky Agáty Gut, ktorá ako osemnásťročná 

                                                           
6 Opis domu, bytu, bývania je svojrázny leitmotív v Kompaníkovej prózach a 

má výrazný symbolický potenciál. Predovšetkým symbolizuje rodinný priestor 

a jeho podoba odzrkadľuje stav rodiny, respektíve rodinné vzťahy. Ešte hlbšia 

symbolika je vo význame domu ako vnútorného sveta človeka a jednotlivé časti 

domu vypovedajú o oblastiach ľudského vnútra. V tomto kontexte aj 

opustenosť, rozpadávanie sa a postupný zánik domu v Bielych miestach zrejme 

naznačuje nezastaviteľný rozklad rodiny, ktorá v ňom žila: matka Agáta zmizla 

(zomrela?) a sestra Tereza a brat Dávid sa odsťahovali do mesta a tam začali 

svoje nové životy. 

7 Motív vraždy rozhorčenej milenky nemravného muža, ktorý nadväzuje 

pomer zároveň s matkou a dcérou, Kompaníková využíva po prvýkrát 

v poviedke Hladina ustálená. V novele Biele miesta je vražda len navonok 

odlišne motivovaná, no v podstate aj tu rovnako rozhorčená, nahnevaná žena, 

manželka, zabije nemravného a nezodpovedného manžela, ktorý sa nestará 

o svoju rodinu: „(...) odtiahla sudy s guánom a dupala po zemi na mieste, kde 

zahrabala toho, ktorý jej pred rokmi vnútil kľúče od domu v Medovarkach.“ 

(Kompaníková, 2006, s. 89). 



PROZAICKÁ TVORBA PRE DOSPELÝCH MONIKY KOMPANÍKOVEJ 

 

43 

zostala samodruhá a jej manžel ju nechal bývať v zastrčenej provinčnej 

dedinke Medovarky: „Do Medovariek ju upratali ako takú smeť, nevedeli 

si s ňou poradiť, lebo malý červík bol v jej bruchu uhniezdený tak pevne, 

že sa nedal vypudiť ani alkoholom, ani dlhým státím v mraze.“ 

(Kompaníková, 2006, s. 89). Tu potom Agáta porodila i Terezu a Dávida, 

ktorých musela sama vychovávať z invalidného dôchodku, lebo „(...) 

alimenty a príplatky si nevedela vybaviť, aj keď mala na ne nároky.“ 

(Kompaníková, 2006, s. 88). Ťažký život, pocit viny a výčitky svedomia,8 

ale najmä zdrvujúce uvedomovanie si vlastnej choroby a z toho 

vychádzajúci pocit neschopnosti vplývať na svoj ťažký životný osud 

oslabujú Agátino zdravie, protagonistka sa pomätie, odcudzuje sa 

svojmu okoliu, osamieva a úplne sa uzatvára do seba. Jóbovsky podaný 

život Agáty, v nejednom ohľade pripomínajúci osud Hronského Jozefa 

Maka, je príbeh dosvedčujúci „(...) existenciu, samotu a smútok jedného 

bezvýznamného človeka.“ (Kompaníková, 2006, s. 76) a končiaci 

pesimisticko-deprimujúcim opisom sna, symbolicky zobrazujúceho 

život človeka odvíjajúceho sa bez jasného zmyslu a cieľa: „(...) kráčala 

a kráčala bez toho, aby vedela kam.“ (Kompaníková, 2006, s. 117). Na 

druhej strane ani životné príbehy jej detí, Terezy a Dávida, sa nekončia 

happyendom, lebo aj napriek ich navonok úspešnému „úteku“ 

z dystopických Medovariek ďalej zostávajú ponechaní len na vzájomnú 

súrodeneckú solidaritu, zostáva im osamelý, emocionálne nenaplnený, 

malátny a vo veľkej miere i rezignovaný život.  

Stvárnením postáv Agáty a jej detí Terezy a Dávida, ale najmä 

celkovou atmosférou evokovanou novelou Biele miesta, sa 

Kompaníkovej podarilo napísať jeden z najpesimistickejších 

a najtiesnivejších textov v súčasnej slovenskej literatúre. Pritom, 

napriek niektorým nedostatkom, najmä štylistickým, ale i mankom 

v povahokresbe a v rozprávaní príbehu, o ktorých už písala literárna 

                                                           
8 Obraz biedy, v akej Agáta žila a z čoho zrejme trpela výčitkami svedomia, 

veľmi názorne vidno už aj z faktu, že syn Dávid spával do svojich siedmich 

rokov v detskom kočíku, čo mu spôsobilo deformáciu chrbtice. Neskôr, keď 

predsa len dostal normálnu posteľ, tá sa nemohla vmestiť do izby, a museli ju 

dať na povalu.  
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kritika interpretujúca tento román (Gabriela Magová, Jana Pácalová či 

Marta Součková), Biele miesta svojou naratívnou štruktúrou patria 

podľa mňa k vrcholným slovenským prózam v 21. storočí.  

To, čo načrtla vo svojich prvých dvoch prozaických knihách, 

Monika Kompaníková naplno rozpracovala v románe Piata loď (2010), 

využívajúc pritom už viac-menej ustálenú tematicko-motivickú 

paradigmu (vzájomné vzťahy v neúplnej rodine, sociálna problematika, 

významotvorné dôrazy na priestore odohrávania sa príbehu, postavy 

z okraja spoločnosti, odcudzenie, samota, hľadanie azylu, konfrontácia 

mesta a dediny či prírody atď.) a naratívne postupy a stratégie 

(mozaikové alebo/a kaleidoskopické, najčastejšie i retrospektívne 

rozprávanie príbehu, striedanie rozprávačov a fokalizátorov diania, 

vizuálne sugestívne opisy, esejisticko-moralizujúce vsuvky a podobne). 

Román Piata loď je vybudovaný predovšetkým na príbehu 

dvanásťročnej Jarky, ktorá zhodou okolností „unesie“ niekoľkomesačné 

dvojičky z hlavnej stanice do záhradnej chatky na okraji mesta a tam sa 

v priebehu niekoľkých dní pokúsi zohrať „rolu“ matky a spolu 

so sedemročným chlapcom Kristiánom vybudovať to, čo sama nemala, 

a po čom túžila: svoju „piatu loď“, životný azyl, teda úplnú a súdržnú 

rodinu. Aj napriek prvoplánovej nepresvedčivosti, prehnanosti, 

miestami až bizarnosti takto skoncipovaného ústredného príbehu, sa 

spisovateľke podarilo v značnej miere využiť jeho symbolický potenciál 

a významotvornú napojenosť na omnoho reálnejší a životnejší osud 

protagonistky Jarky. Román sa začína Jarkiným „neželaným“ príchodom 

na svet v neúplnej a pritom i nefunkčnej rodine, neskôr pokračuje 

matkiným úplným zanedbávaním rodičovských povinností a jej 

emocionálnym chladom, čo spôsobilo Jarkinu nepretržitú ponechanosť 

na seba, potom i jej hľadanie alternatívneho života, najmä istoty, azylu, 

a konečne i jej (úspešného!) pokusu kompenzovania „neexistujúceho“ 

otca ľúbostným partnerom, konkrétne kamarátkiným otcom Petrom.  

Piata loď je predovšetkým román o matke, presnejšie o 

matkách. Je to vskutku rozpracovanie témy, ktorú Kompaníková načrtla 

v poviedkach Hladina ustálená a Slávko, ale najmä v novele Biele miesta, 

v ktorej ju značne prehĺbila a rozanalyzovala z viacerých zorných uhlov. 

V takomto kontexte je zrejmé, že v románe Piata loď je najtragickejší 
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celoživotný osud Jarkinej matky Lucie, ktorú ako šestnásťročnú a opitú 

znásilnili spolužiaci, následne Lucia porodila dcéru Jarku, ale na jej 

normálnu výchovu bez pomoci a opory manžela či matky Ireny už 

nemala sily a neskôr ani vôľu. Rozčarovanosť a rozhorčenosť z vlastnej 

bezmocnosti vplývať na ťažký životný osud Lucia nepretržite 

transponovala na obviňovanie (a neraz i nenávisť) vlastnej dcéry 

a matky. O nezvládnutej „role“ matky názorne svedčí i Luciino 

naliehanie, aby ju dcéra volala krstným menom, ale zvlášť jej 

nezodpovedný, bezohľadný, sebecký a pritom i výrazne promiskuitný 

život. V podobnom temnom tóne je skoncipovaná aj postava Luciinej 

matky, teda Jarkinej starej mamy Ireny, ktorá vlastnú frustrovanosť 

a pocit krivdy z manželovho úteku či emigrácie do Rakúska v období 

komunizmu, následne i z jej degradácie na pracovisku a neskôr tiež z 

dcérinho mravného poklesku transponovala na nenávisť nielen voči 

spoločnosti, ale najmä voči vlastnej dcére a vnučke, ktoré bezohľadne 

vyhnala z bytu a ponechala ich starať sa o seba. Avšak emocionálny 

chlad a sebeckosť týchto dvoch matiek sa im neskôr vracia v 

podobe krutej odplaty. U Ireny sa to prejaví vo vnučkinom 

neskrývanom zhnusení sa nad babkiným starnúcim, neskôr mŕtvym 

telom, ale tiež v dcérinej krutej nenávisti kulminujúcej „rituálnym“ 

vyčistením bytu tesne po matkinej smrti. Lucia celý život pociťovala 

následky svojej emocionálnej nezrelosti a nezodpovednosti 

predovšetkým v celoživotnej ľúbostnej nenaplnenosti vyúsťujúcej 

do promiskuity. Najboľavejšia pre ňu bola postupná Jarkina 

znecitlivenosť voči nej ako matke, ktorú vidno najmä na konci románu v 

dcérinom chladnom, vecnom opise matkinej smrti, konkrétne jej 

utopenia sa v potoku: „Potom jedného dňa Lucia spadla do potoka. 

Najskôr zjedla rohypnol a vypila si. Tielko, z ktorého ani voda nevymyla 

mapy rozliateho vína, sa jej zošuchlo. Veľké prsia mala biele ako kamene, 

na ktoré uľahli. Vlasy vpletené medzi konáre mala spálené peroxidom.“ 

(Kompaníková, 2010, s. 273). 

Skutočnosť, do ktorej je situovaný príbeh románu Piata loď, je 

výrazne tiesnivá, podaná čiernymi farbami. Na rozdiel od poviedok zo 

zbierky Miesto pre samotu a novely Biele miesta, v ktorých sa 

spisovateľka spravidla nenachádzala východiská komplexných 

životných, sociálnych a spoločenských problémov, v Piatej lodi 
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Kompaníková preukazuje už značne angažovanejší a pozitívnejší postoj. 

Autorka sa usiluje románové dianie usmerniť v pozitívnom smere, 

predovšetkým chce zaobľovať „hranatú“ skutočnosť a to tak, že 

„vinníkov“, Luciu a Irenu, spravodlivo (smrťou) potresce a „trpiteľov“ a 

„nevinných“, čiže Jarku a Petra, odmení láskou (životom). Takéto 

happyendové či „deus ex machina“ zakončenie je však vcelku 

neprirodzené a nepresvedčivé, lebo je v úplnom nesúlade až 

kontradikcii s východiskovým príbehom románu. Zvlášť pateticky 

a sentimentálne pôsobí samotný koniec Jarkinho životného príbehu: 

„Kde si bola doteraz? Spýtal sa šeptom. Blúdila som. Nevypovedané sa 

povedalo, neodpustené sa odpustilo, boľavé zahojilo. Lucia v tej chvíli 

zamĺkla. Nemohla som pochopiť, aké jednoduché, rýchle a bezbolestné to 

zrazu bolo. Jarka ktorá neľutuje, že voľakedy dávno ukradla dve malé 

deti, zmizla. Zmizli všetky deti, zmizli nálepky a nánosy. Zostala stať úplne 

nahá a ľahká.“ (Kompaníková, 2010, s. 278).  

V románe Piata loď sú dvaja rozprávači: Jarka, dvanásťročné 

dievča, ktoré rozpráva svoj „kľúčový“ príbeh „dospievania“, a Jarka, 

tridsaťročná žena, ktorá si spomína na detstvo, ale zároveň dokončuje 

svoj životný, predovšetkým ľúbostný príbeh. Vo využívaní takto 

koncipovaných rozprávačských postupov však Kompaníková nie je 

vždy dôsledná, vidno to najmä v pásme, v ktorom udalosti podáva 

z perspektívy prítomného času a fokalizátorom diania je dvanásťročné 

dievča. Dievča by udalosti malo rozprávať tak, akoby sa odohrávali vo 

chvíli rozprávania, avšak miestami sa na zobrazovanú skutočnosť 

pozerá akoby s odstupom, teda už nie ako „infantilný“ rozprávač, ale 

dospelá osoba, ktorá rekapituluje, interpretuje, komentuje a 

prehodnocuje niektoré udalosti zo svojho detstva. Do základného 

príbehu románu Piata loď Monika Kompaníková (vo väčšej miere, ako 

to robila v predchádzajúcich prózach) vsúva aj rozličné poznámky, 

reflexie, úvahy. Miestami sa však tieto krátke odbočenia od hlavnej 

dejovej línie nekontrolovateľne rozrastajú a nadobúdajú podobu eseje, 

často moralizátorsko-didaktizujúceho rázu. Na rozdiel od novely Biele 

miesta, v ktorej spisovateľka relatívne úsporne pracovala s jazykom a 

mnohé súvislosti a významy zostali zámerne nedopovedané, ponechané 

na čitateľovo interpretovanie či dotváranie, v románe Piata loď 

Kompaníková akoby nedôverovala svojmu čitateľovi, že udalosti, 
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o ktorých hovorí, alebo i vzťahy medzi postavami pochopí „správne“ 

a všetko dôkladne vysvetľuje, „psychologizuje“, dopĺňa a tým evidentne 

i významovo ochudobňuje.  

O tom, že Monika Kompaníková, podobne ako aj mnohí 

spisovatelia pred ňou, píše vlastne ten istý príbeh, len v rozličných 

obmenách, sa čitatelia naplno mohli presvedčiť v jej zatiaľ poslednej 

prozaickej knihe, v románe Na sútoku (2016). Aj v tejto próze, podobne 

ako v poviedkach Miesto pre samotu a neskôr v novele Biele miesta a 

románe Piata loď, autorka znovu siaha po svojej priam obsesívnej téme 

neúplnej rodiny a vzťahu obetavých detí a problematických 

nezodpovedných rodičov. V románe Na sútoku je daná téma spracovaná 

dvojnásobne: prostredníctvom vzťahu osemročnej Aničky a otca 

alkoholika, s ktorým žije a o ktorého sa väčšinou i stará, 

a prostredníctvom tridsaťročnej Hanky z paralelne sa odvíjajúceho 

príbehu a jej starého, senilného, v nemocnici umierajúceho otca. 

Spisovateľka teda v tomto románe súbežne koncipuje dve naratívne 

línie. Prvá románová niť sleduje príbeh osemročného dievčaťa Aničky, 

jej chystanie sa na školské predstavenie, ale najmä jej oddanosť a lásku 

k otcovi, s ktorým žije a stará sa oňho. Na druhej strane súbežne 

odvíjajúca sa naratívna línia má podobu vnútorného monológu, 

v ktorom spisovateľka podáva pocity a úvahy dospelej Hanky, súvisiace 

predovšetkým s jej vzťahom k trom ďalším postavám: k sedemročnému 

synovi Jakubovi, o ktorého prejavuje priam posesívnu starostlivosť 

a lásku,9 k chorému, umierajúcemu otcovi a konečne i k občasnému 

partnerovi. Okrem identického motívu dcéry starajúcej sa 

o chorého/opitého otca, spoločného vystupovania v tom 

istom školskom predstavení Aničky a Hankinho syna Jakuba, spája tieto 

dve dejové línie a tiež ženské postavy v románe10 motív jeleňa, symbol 

samoty a čistoty, ktorý sa nachádza jednak na obraze v izbe, v ktorej spí 

Aničkin otec, ale zjavuje sa tiež ako živé zviera, keď prechádza popri 

aute, v ktorom sa Hanka miluje so svojím partnerom.  

                                                           
9 Pripomína to jednoznačne vzťah Agáty k Dávidovi v románe Biele miesta. 

10 Už aj samotné pomenovanie postáv dvomi variantmi toho istého mena, 

Anička a Hana, naznačuje ich blízkosť, prepojenosť, alternatívnosť.  
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Podobne ako v predchádzajúcich prózach aj v románe Na sútoku 

motívy tela, telesnosti a starnutia majú dôležitú významotvornú 

funkciu, čo autorka podčiarkuje najmä prostredníctvom detailných 

a plastických opisov chorých a bezmocných otcov svojich dvoch 

hlavných postáv. Zvlášť deprimujúci efekt má tento motív v opisoch 

Hankiných návštev pri umierajúcom otcovi v nemocnici: „ – Ukážte? – 

zakričí sestra a nadvihne tatov paplón. Má na sebe len dlhú nemocničnú 

košeľu, žiadne nohavice. Na holých nohách mu visí suchá matná koža, 

ochabnutý penis a modrina veľká ako dve dlane rozliata na stehne. Svaly 

sa mu stiahnu studom.“ (Kompaníková, 2016, s. 75).  

Aj napriek istej naratívnej zručnosti a presvedčivosti vo 

vizualizácii opisov a obrazov skutočnosti, zdá sa, že miestami predsa 

len vo väčšej miere ako v predchádzajúcich prózach Kompaníkovej 

rozprávanie vyúsťuje do stereotypu a zdĺhavých digresií, akými sú 

povedzme niekoľkostranové opisy Hankinho cestovania vlakom alebo 

dôkladne opísaný prípad o dotieravej klientke, ktorá si vyžaduje 

sociálnu pomoc. Tieto digresie síce sčasti dopĺňajú životnú situáciu a 

pocity hlavnej postavy, významovo sú však mĺkve a vcelku vzďaľujú 

rozprávanie od hlavnej témy. Evidentné je, že román Na sútoku 

jednoznačne smeruje k moralizovaniu, sentimentalite a patetike a na 

rozdiel od značnej nevšednosti, prekvapivosti až provokačnosti 

motívov predchádzajúcich próz pri spracovaní tých istých motívov 

a pocitov v najnovšom románe Kompaníková spravidla viazne v klišé, 

banalite, prediktabilite. Prihliadajúc však na jej celkovú prozaickú 

tvorbu, najmä literárnu úroveň jej prvých dvoch publikovaných kníh, 

verím, že spisovateľkina ďalšia kniha všetky tieto nedostatky úspešne 

prekoná.  
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PROZNO STVARALAŠTVO ZA ODRASLE MONIKE KOMPANJIKOVE 

Rezime 

U radu se analizira prozno stvaralaštvo za odrasle slovačke spisateljice Monike 

Kompanjikove, koja je već svojom prvom objavljenom knjigom, zbirkom 

pripovedaka „Miesto pre samotu“ (Mesto za samoću, 2003) izazvala značajnu 

kritičku i čitalačku pažnju. Kasnijim stvaralaštvom, knjigama proze „Biele 

miesta“ (Bela mesta, 2006), inače prevedenom na srpski jezik, „Piata loď“ (Peti 

brod, 2010) i „Na sútoku“ (Na ušću, 2016) Kompanjikova je samo potvrdila 

svoje značajno mesto u glavnom toku slovačke proze 21. veka. Poetiku njenih 

proza je obeležila pre svega stvaralačka orijentacija na književno 

predstavljanje empirijski preživljene stvarnosti, izraziti socijalni kontekst 

u koji su situirane njene proze, relativno ograničena tematsko-motivska 
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paradigma, u kojoj dominiraju porodični odnosi i problemi i konačno dosledno 

razradjeni narativni postupci i strategije koje učestvuju u izgradnji originalnog 

autorskog rukopisa. 

Ključne reči: Monika Kompanjikova, proza, slovačka književnost, 21. vek, 

empirijska stvarnost, socijalni aspekt, porodični odnosi  
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MONIKA KOMPANÍKOVÁ’S ADULT PROSE WORKS 

Summary 

The paper analyzes the adult prose works of the Slovak writer Monika 

Kompaníková, whose first book, the collection of short stories Miesto pre 

samotu (A Place for Solitude, 2003), already received significant critical and 

reader acclaim. Her later works, the books of prose Biele miesta (White Places, 

2006), also translated into Serbian, as well as Piata lod’ (The Fifth Ship, 2010) 

and Na sútoku (At the Estuary, 2016), confirmed Kompanjikova’s significant 

place in the mainstream of 21st century Slovak prose. The poetics of her prose 

is marked primarily by a creative orientation towards the literary 

representation of the observed, experienced reality, the pronounced social 

context in which her prose is situated, a relatively limited theme-motif 

paradigm dominated by family relationships and problems, and finally, by 

consistently developed narrative procedures and strategies which add to the 

construction of an original manuscript. 

Key words: Monika Kompaníková, prose, Slovak literature, 21st century, 

empirical reality, social aspect, family relations 
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RECEPCIA DIELA JÁNA AMOSA KOMENSKÉHO MEDZI 

VOJVODINSKÝMI SLOVÁKMI 

Abstrakt: V príspevku sa autor zaoberá vplyvom diela Jána Amosa Komenského 

na slovenskú kultúru a pedagogiku v dlhodobom časovom rozpätí, berúc do 

úvahy aj ohlasy prvej reformácie (husitstvo), druhej reformácie (luteránstvo), 

cez pobielohorské obdobie, až po obdobie osvietenstva. Ďalej sleduje cesty 

vplyvu Komenského diela smerom k slovenskému dolnozemskému priestoru, 

predovšetkým v Báčke, Banáte a Srieme. Hlavnú pozornosť venuje práve 

ohlasu diela a myšlienok „učiteľa národov“ v periodikách vojvodinských 

Slovákov, tiež niektorým osobnostiam, ktoré sa v oblasti komeniológie 

vypracovali na špičkových odborníkov aj v širších súvislostiach. Na prvom 

mieste ide o svetoznámeho zakladateľa modernej komeniológie Dr. Jána 

Kvačalu. Autor konštatuje a podrobne dokumentuje skutočnosť, že vojvodinskí 

Slováci dobre poznali základné myšlienky Komenského diela, že sa s nimi 

dokázali stotožniť a že počas celého pozorovaného obdobia až podnes vedeli 

prejaviť úctu tomuto velikánovi 17. storočia, ktorého pedagogické myšlienky 

prekročili horizont minulých storočí a dnešného čitateľa, zaujímajúceho sa 

o výchovu a vzdelávanie detí, oslovujú a inšpirujú svojou nadčasovou 

sviežosťou.  

Kľúčové slová: Ján Amos Komenský, vojvodinskí Slováci, reformácia, 

materinská reč, výchova pre všetkých, Juraj Ribay, Ján Kvačala  

 

1 Úvod: Komenský a slovenská kultúra 

V roku 2020 si pripomíname 350 rokov od smrti mysliteľa, 

pedagóga, teológa, utopistu, učiteľa národov Jána Amosa Komenského 

(Nivnice 1592 – Amsterdam 1670). Je to príležitosť, aby sme si 

v krátkosti priblížili vplyv svetoznámeho mysliteľa 17. storočia na 

slovenskú kultúru vôbec, osobitne na slovenskú pedagogiku, ale 

v prvom rade aby sme osvetlili recepciu jeho diela v periodikách 

vojvodinských Slovákov. 
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Pri príležitosti 300. výročia narodenia Komenského v roku 1992 

v Bratislave 30. a 31. marca prebiehala medzinárodná komeniologická 

konferencia na tému Ján Amos Komenský a slovenská kultúra. 

V zborníku materiálov z tejto konferencie nachádzame vedecky 

fundovaný rozbor mnohorozmerného, komplexného a hlbokého vplyvu, 

ktorý zanechalo Komenského dielo v slovenskej kultúre už v období 

protireformácie, po roku 1620. Myšlienky, ktoré vznikli v časoch prvej 

a druhej reformácie (husitskej a luteránskej), napriek 

protireformačným, rekatolizačným snahám našli úrodnú pôdu 

v rámcoch kultúrno-politického a duchovného rozvoja slovenskej 

kultúry. Po podnetoch, ktoré slovenská kultúra prijala od Erazma 

Roterdamského, Philippa Melanchtona, Jeana Calvina a iných 

mysliteľov (osvietencov, filozofov, básnikov), nasledoval silný 

a integrálny vplyv Komenského v rámci barokovej, predosvieteneckej, 

ale aj osvieteneckej kultúry (Hamada, 1996). Ten vplyv sa začal 

realizovať už počas Komenského života a trval aj v nasledovných 

storočiach a určitým spôsobom pretrváva aj dnes. 

Väčšina obyvateľov Česka a Moravy sa od katolíckej cirkvi 

odklonila ešte v 15. storočí, počas husitskej revolúcie a práve vďaka nej 

reformačné prúdenie v nasledovnom období tento odklon iba 

zvýraznilo. V predbielohorskom období obyvateľstvo týchto krajín bolo 

reformované až na 90%. Česká reformácia vo svojom takmer 

dvojstoročnom vývoji koncom 16. a začiatkom 17. storočia priniesla 

Európe vzácne civilizačné posuny – významné náboženské (a s nimi 

politické a sociálne) slobody a konštitutívnu, prakticky volebnú 

monarchiu. Duch husitstva hlboko presiakol českú spoločnosť vo 

všetkých jeho vrstvách. Českobratská jednota, do ktorej patril 

Komenský a neskôr bol v jej čele, vytvárala relatívne málopočetné 

(takých 25 – 30 tisíc príslušníkov), ale veľmi vplyvné protestantské 

spoločenstvo, ktoré nerevolučným spôsobom pokračovalo v husitských 

tradíciách. Priame podnety Komenský prijal od Johna Wycliffa (medzi 

1320 a 1330 – 1384), ktorý žiadal sekularizáciu cirkevného vlastníctva 

a zasadzoval sa o to, aby v čele anglickej cirkvi bol kráľ. Wycliffe vo 

veľkej miere ovplyvnil Jána Husa, českého náboženského 

a spoločenského mysliteľa, vodcu reformačného hnutia, profesora 

a rektora Pražskej univerzity. Žiadal dodržiavanie božieho zákona 
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v zmysle zásad spravodlivosti a humánnosti a právo ľudu povstať proti 

vládnucej vrstve v prípade, že tieto zásady nedodržiava. Jednota 

bratská a sám Komenský nadväzovali na učenie Petra Chelčického 

(okolo 1390 – 1460) v zmysle prísnej morálky, dodržiavania chudoby 

a neodporovania násiliu. V bitke na Bielej hore v roku 1620, ktorá trvala 

dve hodiny, a v ktorej habsburské vojská porazili rady českých stavov, 

z tváre sveta boli zmietnuté skvelé výdobytky českej reformácie a české 

krajiny sa takmer na tri storočia stali dedičným majetkom habsburskej 

mocenskej „chobotnice“.  

A práve po tejto tragickej udalosti, keď sa po porážke českých 

povstalcov na Bielej hore nekatolíci dostali pod kruté represálie 

habsburgovcov (keď sám Komenský a mnohí príslušníci Českobratskej 

cirkvi boli nútení opustiť vlasť a nasťahovať sa do poľského Lešna), 

následkom čoho príslušníci Jednoty bratskej, českí evanjelici 

a novokrstenci začali hľadať záchranu (aj) na území dnešného 

Slovenska, sa začal intenzívny ohlas diela Jána Amosa Komenského 

v slovenskej kultúre.  

Netreba zabúdať na skutočnosť, že sám Komenský, teraz už ako 

exulant, pobudol v Uhorsku v rokoch 1650 – 1654, keď ako učiteľ 

pôsobil na škole v Blatnom potoku (Sárospataku). Za ním chodili 

slovenskí študenti, ktorí sa s ním stretávali aj v Elblagu (1642–1648). 

Treba mať na zreteli aj fakt, že slovenskí protestantskí študenti 

študovali na nemeckých protestantských univerzitách, kde 

Komenského tradícia mala silné korene. Na územie Uhorska sa 

dostávali aj jeho diela, niektoré tu boli tlačené a vydávané vo veľkých 

nákladoch a opätovných vydaniach (predovšetkým jeho jazykové 

učebnice), a to nielen v evanjelických tlačiarňach (v Levoči, Bardejove), 

ale aj v jezuitskej (Pšenák, 2008). Všetko to svedčí o silnom 

a komplexnom stimule Komenského myšlienok na slovenskú kultúru 

a pedagogiku, predovšetkým v oblastiach reformačného humanizmu, 

používania materinského jazyka a v duchovno-cirkevnej rovine. 

Medzi priamych nasledovateľov Komenského sa zaraďuje napr. 

Daniel Sinapius Horčička (1640 – 1688), ktorý vydal svetoznáme 

pansofické dielo pre deti predškolského veku Orbis pictus sensualium, 
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Ján Bayer (1630 – 1674) a Izák Caban (1632 – 1707), ktorí boli 

profesormi na mestskej latinskej škole v Prešove, tiež pietisti, ktorí 

používali jeho učebnice a inšpirovali sa jeho pedagogickým realizmom 

a myšlienkami pestovania materinského jazyka, zdôrazňovania 

prírodných vied, humanizácie vyučovacieho procesu, ďalej Matej Bel–

Funtík (1684 – 1749), ktorý napriek niektorým výhradám ku 

Komenskému na bratislavskom evanjelickom gymnáziu uplatňoval jeho 

zásady vo svojom študijnom pláne z roku 1714 (Pšenák, 2008). 

2 Ohlasy Komenského diela medzi vojvodinskými Slovákmi v 18. 

a 19. storočí 

Medzi najvýznamnejších komeniologických autorov v poslednej 

štvrtine 18. storočia na Slovensku patria Samuel Tešedík (1742 – 1820), 

Daniel Lehocký (1759 – 1840) a Juraj Ribay (1754 – 1812).  

Samuel Tešedík, evanjelický farár v Sarvaši, bol významný 

osvietenský pedagóg, zástanca tereziánsko-jozefínskych reforiem, 

pracoval teoreticky a prakticky v oblasti školstva, poľnohospodárstva 

a duchovného života. Školskú prax realizoval vo svojom chýrečnom 

Prakticko-ekonomickom priemyselnom ústave v Sarvaši, ktorý 

navštevovali aj absolventi z radov vojvodinských Slovákov. Mal styky so 

vzdelancami v Báčke, Banáte a Srieme (napr. s petrovským farárom 

a báčsko-sriemskym seniorom a dekanom a správcom slovenskej školy 

v Kulpíne Ondrejom Stehlom, s osvietencom Jurajom Ribayom, tiež 

kysáčskym farárom Františkom Jesenským a inými) a jeho vplyv na 

naše prostredie je nepochybný. Vo svojej pedagogickej činnosti sa 

opieral o diela pietistických a filantropických pedagógov (August 

Hermann Francke, Heinrich Joachim Campe, Johann Bernhard Basedow, 

Christian Gotthilf Salzmann, Johann Heinrich Pestalozzi) a vo svojich 

pedagogických prácach nadväzoval, popri uvedených nemeckých 

a švajciarskych pedagógoch, najmä na dielo Komenského a jeho 

pedagogický a pansofický odkaz. V roku 1791 Tešedík znovu vydal 

Komenského úvahu o vzdelávaní ducha (Oratio de cultura ingeniorum), 

ktorá sa dostala do osobných knižníc vzdelancov, učiteľov a farárov v 

radoch vojvodinských Slovákov (Čelovský, 1996).  
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Tešedík vydal aj osvietenskú učebnicu pre dolnozemské 

slovenské základné ľudové školy, v úvode ktorej sa v rámci 

metodických pokynov okrem na Philippa Melanchtona, Erazma 

Rotedamského a Conrada von Gessnera odvoláva práve na Jána Amosa 

Komenského, pričom vychádza z jeho pedagogického realizmu a oproti 

dogmatickej katechetickej metóde navrhuje sokratickú metódu, v rámci 

aj iných pokrokových pedagogických názorov (Čelovský, 1996). 

Keď ide o Daniela Lehockého, ktorý spolu zo Samuelom 

Tešedíkom patrí medzi najvýznamnješích slovenských osvieteneckých 

pedagógov, Samuel Čelovský v štúdii Slovenská ľudová škola v Kulpíne v 

období feudalizmu (1789-1848) uvádza skutočnosť, že ten vo svojom 

priekopníckom diele Kniha o moudrém a křesťanském vychovávaní dítek 

(1786) vychádzal (z okrem iných pedagógov a filozofov) práve zo 

štúdia diela Jána Amosa Komenského a zdôrazňuje, že tento spis bol 

rozšírený aj v slovenskom vojvodinskom prostredí.  

Hoci sa v našich školách masovo nepoužívala, niektorí vzdelanci 

a učitelia, vrátane Juraja Ribaya, pôsobiaceho v Torži (Savino Selo), 

vlastnili pokrokovú učebnicu (presnejšie prvý slovenský obrázkový 

šlabikár) Sama včící abeceda aneb syllabikář, ktorú (aj) pod vplyvom 

Komenského zostavil pietistický pedagóg Pavol Doležal (1700-

1778), ktorá vyšla v roku 1742 v Bratislave (Čelovský, 1996). 

Spomeňme nakoniec aj činnosť básnika a ideológa slovanskej 

vzájomnosti Jána Kollára (1793 – 1852), ktorý sa snažil uplatniť 

Komenského zásadu o prvenstve materinského jazyka v školách a ktorý 

s týmto zámerom slovakizoval češtinu aj vo svojom Šlabikári z roku 

1826 a v Čítanke. Tieto osvietenské učebnice odporúčali niektoré 

cirkevné autority na používanie slovenským školám v Báčke, Banáte 

a Srieme, ale najväčší podiel v ich rozširovaní zohral Pavel Jozef Šafárik 

(1795 – 1861), ktorému Kollár posielal balíky kníh z Pešti do Nového 

Sadu, odkiaľ ich Šafárik následne rozosielal do jednotlivých 

slovenských osád. Hoci vynaložil veľa úsilia, balíky sa mu často vracali 

a Šafárik zažil pocity znechutenia a sklamania z ľahostajnosti 

a nezodpovednosti jednotlivých kňazov a učiteľov (Čelovský, 1996). 
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3 Ohlas diela Jána Amosa Komenského v slovenských 

vojvodinských periodikách 19. a 20. storočia 

Vplyvy a ohlasy diela Jána Amosa Komenského v slovenskom 

vojvodinskom prostredí mali dlhú tradíciu a prúdili kontinuálne. 

Nečudo, že si „učiteľa národov“ tunajší Slováci vysoko vážili 

a považovali ho aj za „svojho“, blízkeho a príbuzného v náboženskej, 

etnickej, jazykovej a demokratickej rovine. Rozhodli sme sa overiť si 

tento predpoklad prostredníctvom prieskumu slovenskej vojvodinskej 

tlače a periodík Dolnozemský Slovák (1902 – 1914, 1918 – 1920), 

Národná jednota (1920 – 1941), Hlas ľudu (1944 – 2019), Národný/ 

Ľudový kalendár (1920 – 2019), Náš život/Nový život (1933 – 1941, 

1947 – 2019). 

Dolnozemský Slovák bol prvý časopis, ktorý vychádzal v našom 

prostredí. Vychádzal ako mesačník a ako dvojtýždenník. Informoval 

o národnom, spoločenskom, politickom a kultúrnom živote Slovákov vo 

Vojvodine. Nachádzame v ňom jeden text, podpísaný pseudonymom 

Školák, v ktorom sa spomína Ján Amos Komenský. Text má titulok Pri 

začiatku školského roku a zverejnený bol 15. septembra roku 1906, 

v čísle 9, na str. 59. V ňom sa autor zmieňuje o stave v slovenských 

školách, vyučovacom jazyku a hovorí: „Chvalabohu, tisíc ráz 

chvalabohu, že aspoň kde-tu máme učiteľov, ktorí stoja na výške svojho 

povolania, ktorí sa držia hesla Komenského, že sa dieťa môže jedine len 

v materinskej reči s úspechom vyučovať.“ („Školák“, 1906, s. 59). Z tejto 

ojedinelej ukážky však vidno, že Komenského požiadavka vyučovania 

v materinskej reči, príznačná pre reformačný humanizmus, bola jedným 

z najvýznamnejších prvkov Komenského učenia, ktorými sa vojvodinskí 

Slováci inšpirovali a na ktorý sa v sebazáchovnom boji o vlastnú 

národnú a kultúrnu identitu opierali a často odvolávali. 

V týždenníku Hlas ľudu nachádzame zmienky o Komenskom 

predovšetkým v súvislosti s okrúhlymi výročiami jeho narodenia, 

respektíve úmrtia. Tak v roku 1970, keď sa zaznamenávalo 300 rokov 

od smrti českého pedagóga, v čísle datovanom 11. apríla na strane 12 

bol publikovaný informatívny článok autora Vl. P. (Vladimíra 

Pucovského – poznámka Z. S.) o programe osláv Dňa školy na Základnej 
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škole Jána Amosa Komenského v Kulpíne. Program trval dva dni (28. 

a 29. marca), obsahoval kultúrno-umeleckú časť (zborové spevy, 

recitácie, divadelná hra) a fyzkultúrnu zložku a v prvý deň osláv na 

pôde školy hovoril o Komenskom a jeho význame odborný učiteľ Ján 

Kopčok. Na slávnostnom zasadnutí pracovného spoločenstva školy 

v sobotu večer, ktoré bolo venované jubileu Komenského, o živote 

a diele „pedagóga, vychovávateľa a reformátora školstva“ (P(ucovský), 

1970, s. 12) mal slávnostný prejav riaditeľ školy Miroslav Pucovský, 

ktorý upozornil na skutočnosť, že v tom roku „svetová pedagogická 

verejnosť“ (tamže) zaznamenáva tristo rokov „od smrti českého 

pedagóga svetového mena“ (tamže). Pucovský, podľa autora článku, 

„osobitne zdôraznil, že sa Komenský zasadzoval aby sa vzdelanie 

dostalo každému, ako bohatému tak i chudobnému, aby škola bola 

dielňou ľudskosti, lebo sa v nej žiaci majú vychovávať dobrým slovom 

a príkladom“ (tamže). V tomto príspevku nachádzame dva prvky, ktoré 

zohrávali úlohu v upevňovaní kladného vzťahu vojvodinských Slovákov 

k odkazu Komenského: na prvom mieste je to jeho zásadový 

demokratizmus (vzdelávanie pre všetkých, bohatých a chudobných, 

o čom sa v článku hovorí, ale aj – dodávame my – múdrych a tých menej 

schopných, pre chlapcov a dievčatá, dokonca aj pre postihnutých), na 

druhom mieste Komenského humanizmus a požiadavka nielen 

vzdelávacej, ale aj výchovnej úlohy školy a to bez násilia – dobrým 

slovom a príkladom. 

Štrnásteho novembra 1992 v rubrike Kultúra na str. 6, Hlas ľudu 

publikoval text ThMgr. Pavla Uhorskaia, generálneho biskupa 

Evanjelickej cirkvi a. v. v Bratislave, pod titulkom Profesor Dr. Ján 

Kvačala. Nevedno, čo bolo motívom publikovania príspevku práve 

vtedy, mohlo to byť 130. výročie Kvačalovho narodenia, alebo práve 

Komenského výročie, text však dobre korešpondoval práve 

s Komenského 400-ročnicou narodenia. V ňom autor upriamuje 

pozornosť aj na komeniologickú činnosť Dr. Kvačalu, o ktorom sa 

vyjadruje ako o „jedinečnom, exkluzívnom znalcovi J. A. Komenského“, 

ktorého „meno je preto v svetových lexikónoch a bibliografiách“ 

(Uhorskai, 1992, s. 6).  
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Zhodou okolností práve 14. novembra 1992, pri príležitosti 400. 

výročia narodenia Komenského, v Stredisku pre kultúrno-osvetovú 

činnosť Domu kultúry v Báčskom Petrovci skupina intelektuálov 

a uctievateľov diela Jána Amosa Komenského usporiadala vydarený 

večierok s bohatou účasťou. V Malej sieni, pred asi šesťdesiatimi 

prítomnými, o Komenskom a jeho diele z rôznych aspektov hovoril Mgr. 

Zoroslav Spevák (zameral sa na hlavné, a predsa menej známe dielo 

Komenského, ktoré práve v tom roku prvýkrát vyšlo v jednom živom – 

českom jazyku: De Rerum Humanarum Emendatione Consultatio 

Catholica – Všeobecná rozprava o náprave ľudských vecí). O filozofickom 

aspekte Komenského diela hovoril Vladimír Valentík, o vzťahu Slovákov 

na Dolnej zemi k učeniu a myšlienkam Komenského prednášal Dr. 

Samuel Čelovský, ktorý Zoroslavovi Spevákovi, na znak podpory jeho 

komeniologickým snahám, odovzdal portrét učiteľa národov – 

originálnu rytinu Johanna Balzera z roku 1772. Prítomní si mohli 

pozrieť aj výstavu komeniologických kníh, ktorú pre túto príležitosť 

pripravil Mgr. Zoroslav Spevák. O udalosti v týždenníku Hlas ľudu z 21. 

novembra 1992 na strane 7 informovala novinárka Katarína Melegová-

Melichová, ktorá na záver vyjadrila želanie „aby takýchto a podobných 

večierkov, ktoré obohacujú dušu a umožňujú poznávať pravé hodnoty, 

bolo v našich prostrediach viac...“ (Melegová-Melichová, 1992, s. 7). 

Posledná veta v článočku znie: „Lebo v dnešnom svete zvrátených 

hodnôt takéto a podobné podujatia potrebujeme ako soľ života“ 

(tamže). 

V týždenníku Hlas ľudu okrem týchto príležitostných textov, 

respektíve textov o príležitostných udalostiach, nachádzame zmienku, 

či odvolávanie sa na meno a myšlienky Jána Amosa Komenského ešte 

na dvoch miestach. Najprv, 22. augusta 1988 Spolok vojvodinských 

Slovakistov (SVS) na zasadnutí v Novom Sade doniesol Tézy 

o slovenčine, v ktorých reaguje na niektoré javy v oblasti jazykovej 

kultúry, postavenia materinského jazyka a poukazuje na niektoré 

neúprosné skutočnosti v oblasti vyučovania, ale aj celkového 

zachovávania slovenčiny medzi vojvodinskými Slovákmi. Tézy SVS 

publikovali v Hlase ľudu 27. augusta 1988 na prvej strane. Tých téz je 

spolu päť a prvá, východisková znie: „Už od čias veľkého Jána Amosa 

Komenského celá pokroková pedagogika vo svete vie, že sa vyučovaním 
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v materinskom jazyku dieťa v škole ľahšie učí a dosahuje nepomerne 

väčšie vzdelávacie výsledky, než vyučovaním v cudzom jazyku“ (1988, 

s. 1). Týmto sa znovu potvrdzuje už vyjadrená skutočnosť, že 

vojvodinskí Slováci vo svojich snahách o zachovávanie materinského 

jazyka hľadali inšpiráciu a oporu, ale aj odbornú argumentáciu práve 

v diele a myšlienkach Komenského. Možno ide práve o to najsilnejšie 

puto, ktoré ich ku Komenskému viazalo a stále viaže, súčasne ústredný 

motív z jeho diela, na základe ktorého sa ku Komenskému hlásili a mali 

ho „za svojho“. Tieto tézy boli opätovne zverejnené v Hlase ľudu 23. 

augusta 2003 na strane 3, pravdepodobne v súvislosti so stále sa 

zhoršujúcou jazykovou situáciou a teda aj ich aktuálnosťou.  

V tom istom roku, presnejšie 25. októbra 2003, na strane 30 

v rubrike Kultúra v týždenníku Hlas ľudu zverejnili príspevok Martina 

Prebudilu Súčasný stav v literárnej tvorbe pre deti a mládež 

vojvodinských Slovákov, v ktorom autor, odvolávajúc sa na Zoroslava 

Speváka, uvádza známu myšlienku, respektíve odkaz Jána Amosa 

Komenského „osud človečenstva spočíva v kolíske“ (podľa Prebudila, 

2003, s. 30), ktorým Prebudila správne a v duchu Komenského zámeru 

chce upozorniť na veľký význam výchovnej a vzdelávacej práce s deťmi, 

v rodine, škole, médiách, ale aj v oblasti literatúry pre deti.  

Ohlas diela Jána Amosa Komenského nachádzame aj 

v Národnom, respektíve Ľudovom kalendári. V roku 1926 na str. 151 

bolo uverejnené Komenského mravoučné desatoro, boli to všeobecné 

kresťanské mravné poučky a odporúčania, týkajúce sa málovravnosti, 

skromnosti, trpezlivosti, spravodlivosti, pracovitosti, milosrdnosti, 

pravdovravnosti a pod.  

Omnoho zaujímavejší je však príspevok z roku 1932, kde 

v rubrike Veľkí ľudia o Komenskom píše učiteľ, zostavovateľ čítaniek 

a redaktor časopisu pre deti Zornička Ferdo (Ferdinand) Klátik. 

V článku pod názvom Ján Amos Komenský na str. 42 – 44 s prehľadom 

hovorí o živote, diele a odkazoch učiteľa národov. Správne poukazuje 

na tri fundamentálne požiadavky Komenského: povinná návšteva školy 

pre všetky deti (z každého stavu, či bohatí, či chudobní, či chlapci, alebo 

dievčatá, bez ohľadu či dieťa bude chodiť do vyšších škôl, alebo nie), 
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výučba v materinskej reči („všetky utláčané národy vždy sa dovolávali 

na Komenského, keď išlo o výchovu detí“) a nasledovanie prírody 

v zmysle konštatácie „Výchova má ísť cestami určenými samou 

prírodou: násilím sa k ničomu dobrému neprijde“ (Klátik, 1932, s. 42 – 

44). Najväčšiu výpovednú hodnotu má však poznámka Ferdinanda 

Klátika pod čiarou o tom, že dielo Komenského Labyrint světa a ráj 

srdce, ktorú si exulanti z radov Českobratskej jednoty okrem Kralickej 

Biblie niesli so sebou do Poľska, Nemecka a na Slovensko, sa 

pravdepodobne nachádza „u nášho horlivého baťku Sama Kmeťku, 

roľníka v Ľube, ktorému knihu priniesli jeho predkovia zo Slovenska“! 

(tamže). Hovorí nám to o skutočnosti, že meno a dielo Komenského, 

aspoň v niektorých jeho zložkách, sa vďaka náboženskej a jazykovej 

blízkosti dostalo i do hlbších vrstiev (aj) vojvodinského slovenského 

povedomia a nezostalo iba v rovine úzko intelektuálskej a že dokonca aj 

fyzicky cestovalo z Hornej zeme sem, dolu, do dnešnej Vojvodiny  

Oba tieto príspevky, s poznámkou o ich predošlom zverejnení 

a s nadtitulkom K 400-ročnici narodenia v jubilejnom roku 1992 znovu 

publikoval vtedajší redaktor Národného kalendára Víťazoslav Hronec 

na stranách 37 – 39. 

Časopis pre literatúru a kultúru Nový život tiež zaznamenal dve 

významné výročia: trojsté výročie narodenia v roku 1970, ako 

aj výročie úmrtia Jána Amosa Komenského v roku 1992. V súlade so 

svojím poslaním a požadovanou úrovňou boli to texty náročnejšie, 

ktoré napriek tomu, že nedosiahli úroveň vedeckých príspevkov, predsa 

len svedčia o úprimnom a hlbokom záujme autorov o komeniologickú 

tematiku, ako v rovine biografickej a bibliografickej, tak čiastočne aj 

v rovine myšlienkovej. 

V čísle 3 v roku 1970, na stranách 203 a 204 Nového života 

zverejnili úvahu básnika a profesora slovenčiny Pavla Mučajiho pod 

názvom Vždy s Komenským. Vo svojom, čiastočne dobovou ideológiou 

sfarbeným príspevkom, sa Mučaji snaží odpovedať na otázky „kto bol 

vlastne Komenský a v akom stave bola vtedy Európa“ a „čo dal svetu“ 

(Mučaji, 1970, s. 203). Zdôrazňuje, že Komenského dielo je „majetkom 

celého sveta“ (tamže) a s nemalou, ideologicky motivovanou nadsázkou 
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opakovane tvrdí, že Komenský „obrátil pozornosť človeka na seba, na 

prírodu, na spoločnosť, vývoj vedy a techniky, a tak urobil odklon od 

tém a obsahov cirkevných a náboženských“ (tamže, s. 204).  

Asi najkomplexnejší príspevok zo všetkých, o ktorých je v rámci 

slovenských vojvodinských periodík reč, napísal profesor slovenčiny 

v Starej Pazove Veno Nechvátal. Uverejnili ho v Novom živote v trojčísle 

1 – 3 v roku 1992, na stranách 61 – 64. Príspevok má názov Jan Ámos 

Komenský – učiteľ národov (1592 – 1670). Autor v príspevku pomerne 

zasväteným spôsobom píše o živote a niektorých významných dielach 

Komenského, nevyhýba sa náboženským aspektom jeho myšlienkovej 

stavby (podrobnejšie sa venuje spisu Labyrint svĕta a ráj srdce), 

zdôrazňuje Komenského vzťah k vzdelaniu a jeho preceňovaniu, keď 

ide o zabezpečenie večného mieru, hovorí o Komenského chápaní 

významu knihy, o jeho návrhoch na organizáciu vyučovania, o Veľkej 

didaktike, Informatóriu školy matěrskej, jazykových učebniciach 

a dramatických dielach, školských divadelných hrách (Schola ludus), 

ktoré ho preslávili už počas života. Zdôrazňuje Komenského požiadavky 

na dostupnosť školy všetkým deťom, hovorí o škole ako dielni 

ľudskosti a zdôrazňuje aktuálnosť jeho pedagogických myšlienok. 

Zmieňuje sa aj o českých a slovenských stúpencoch Komenského, 

nevynechajúc ani „nášho krajana“ Jána Kvačalu. Ide teda o fundovaný 

príspevok, škoda, že v ňom absentuje zoznam použitej literatúry, ale je 

viditeľné, že autor sa Komenským a jeho dielom zaoberal dlhšie 

a prehĺbenejším spôsobom, nielen príležitostne. 

4 Iné prejavy prítomnosti Jána Amosa Komenského medzi 

vojvodinskými Slovákmi 

V tejto kapitole chceme poukázať na iné formy a prejavy vplyvu 

a zástoja osobnosti a diela Jána Amosa Komenského v rámci národno-

kultúrneho, školského a iných oblastí spoločenského života 

vojvodinských Slovákov. 

Už sme hovorili o príspevku v Hlase ľudu, ktorý zaznamenal Deň 

školy na Základnej škole Jana Ámosa Komenského v Kulpíne v roku 

1970, ako aj príležitostné oslavy 300. výročia narodenia veľkého 
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pedagóga. V súvislosti s tým treba azda povedať, že túto školu, nazvanú 

práve Základná škola Jana Ámosa Komenského, založilo Zhromaždenie 

obce Báčsky Petrovec svojím rozhodnutím, vyneseným na zasadnutí 28. 

decembra 1965. Pri príležitosti 200. výročia založenia školy v Kulpíne 

bola s určitým oneskorením vydaná Pamätnica – Споменица 1789 – 

1989. 200. rokov školy v Kulpíne / 200. година школе у Кулпину, (Kulpín 

– Кулпин 1996). V nej nachádzame rad vzácnych príspevkov, medzi 

ktorými vyniká rozsiahla a mimoriadne faktograficky doložená štúdia 

Dr. Samuela Čelovského Slovenská ľudová škola v Kulpíne v období 

feudalizmu (1789 – 1848). V nej autor detailným a akribickým 

spôsobom osvetľuje skutočnosti z uvedeného obdobia, znaleckým 

spôsobom vykresľuje a usúvzťažňuje európsky, slovenský a slovenský 

vojvodinský politický, národný, kultúrny a pedagogický rozmer 

problematiky. Okrem iného v tejto komplexnej a minunciózne 

vypracovanej štúdii sú zachytené aj významné prvky prieniku a vplyvu 

osobnosti a diela Jána Amosa Komenského do kultúrneho, 

pedagogického, ale aj národného povedomia vojvodinských Slovákov. 

V tejto štúdii sme využili zistenia Dr. Samuela Čelovského v kapitole č. 2 

a k tejto tematike sa vracať nebudeme. V každom prípade uvedenú 

štúdiu považujeme za mimoriadne prínosnú v rôznych smeroch, na 

neposlednom mieste aj v horizonte lepšieho poznávania ciest a prúdov, 

ktorými sa dielo Komenského dostávalo do povedomia a kultúrnych 

a iných súvislostí medzi dolnozemskými Slovákmi, v prvom rade tými 

v Báčke, Banáte a Srieme. 

V Pamätnici nachádzame aj úvodný príspevok všeobecného 

zamerania Jan Amos Komenský (1592 – 1670), autorom ktorého bol 

vtedy začínajúci komeniológ Mgr. Zoroslav Spevák. Príspevok má 

mnohé znaky práve spomenutého začiatočníctva, zaujímavá je však 

skutočnosť, že sa v ňom po prvýkrát v slovenskej vojvodinskej 

publicistike uvádza názov najrozsiahlejšieho Komenského diela, ktoré 

bolo prvýkrát vydané v češtine v roku 1992 v Prahe a tak sa stalo 

známe v širších rámcoch. Ide o jeho opus grande s barokovým názvom 

Obecná porada o nápravě věcí lidských. Predtým toto veľdielo vydali iba 

v pôvodnom, latinskom znení v roku 1970 a malo názov De Rerum 

Humanarum Emendatione Consultatio Catholica. Príspevok Mgr. 

Zoroslava Speváka obsahuje dve kapitoly: 1. Životné osudy a dielo, 2. 
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Ján Amos Komenský – pedagóg a sociálny reformátor. Príspevok je na 

str. 11 ilustrovaný olejomaľbou Ján Amos Komenský grafika, maliara 

a portrétistu Pavla Čániho z roku 1989. Osud tohto portrétu, ktorý 

nachádzame aj v Novom živote č. 1 – 3 z roku 1992, na str. 64 na konci 

textu Vena Nechvátala, nám nie je bližšie známy. 

V Pamätnici nachádzame aj portrét Jána Amosa Komenského, 

ktorý vypracoval prvý akademicky vzdelaný maliar medzi 

vojvodinskými Slovákmi Karol Miloslav Lehotský. Portrét je 

publikovaný na str. 13 Pamätnice, v rámci srbského variantu úvodného 

príspevku Mgr. Zoroslava Speváka. Ide o olejomaľbu z roku 1926, ktorá 

sa v súčasnosti nachádza v slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára 

v Báčskom Petrovci. 

V Pamätnici, v úryvku zo spisu Dejiny Kutlíkovcov Félixa Kutlíka 

III., na str. 207 nachádzame aj údaj, že maliar a pedagóg Cyril Kutlík, 

synovec kulpínskeho farára Félixa Kutlíka, zakladateľ prvej maliarskej 

školy v Srbsku (v Belehrade), vytvoril obraz podľa Jána Amosa 

Komenského Pojď sem, synu, uč sa býti moudrým, na ktorom v podobe 

malého chlapčeka, ktorého Komenský pozýva na cestu múdrosti, 

zvečnil svojho brata Pavla. 

Okrem kulpínskej základnej školy Komenského meno sa v rámci 

toponým v slovenských osadách vyskytuje aj v Báčskom Petrovci 

a v Starej Pazove ako názov ulice, v Kysáči v podobe názvu námestia. 

Námestie Komenského existuje aj v Novom Sade. Nezisťovali sme 

bližšie ako a kedy k tomu pomenovaniu došlo, ale nie je vylúčené, že na 

tom má zásluhy voľakedy silná slovenská zložka intelektuálov v rámci 

mesta Nový Sad. 

V rámci publikačnej činnosti spomeňme aj vydavateľský počin 

Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci, ktoré v roku 

2012, k 150. výročiu narodenia Dr. Jána Kvačalu publikovalo jeho dielo 

Komenský. Jeho osobnosť a jeho sústava vedy pedagogickej, ktorá 

pôvodne vyšla v Turčianskom Sv. Martine v roku 1914. SVC prebralo 

znenie jej druhého vydania z roku 1921.  
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5 Zakladateľ modernej komeniológie Dr. Ján Kvačala 

Týmto oblúkom sme sa dostali k bezpochyby najdôležitejšej 

zložke v rámci našej témy a to je život a dielo Dr. Jána Kvačalu, vedca 

svetového významu, ktorého vedecký zástoj je obrovský, najviac však 

dosiahol a pretrval v medzinárodných súvislostiach práve ako 

komeniológ. Ján Rodomil Kvačala sa narodil 5. februára 1862 

v Báčskom Petrovci a umrel 9. júna 1934 vo Viedni. Pochovaný je 

v Bratislave. O jeho komeniologickej práci sa písalo veľa. Pri tejto 

príležitosti uveďme iba (dobre známu) skutočnosť z knihy Jozefa 

Máteja Ján Kvačala. Život a dielo, kde sa hovorí o udalosti z roku 1871, 

keď malý Janko mal deväť rokov, a ktorá trvalo poznačila jeho život 

a vedeckú púť a orientáciu. V tom roku (síce s ročným oneskorením) 

báčski slovenskí učitelia usporiadali slávnosť k dvojstému výročiu smrti 

(prof. Mátej mylne uvádza, že ide o narodenie) Jána Amosa 

Komenského. V spise Rozpomienky na Felixa Kutlíka (Cirkevné listy, roč. 

XLVI (1932), č. 4, str. 78) Kvačala hovorí: „Pamätám sa ešte na úvodnú 

báseň kysáčskeho učiteľa Jána Mičátka pod titulom: ,Kto bol Komenský‘; 

prehovoril i Kutlík (ev. a. v. Kaplán v Petrovci – pozn. J. M.), ako 

i v nedeľnej škole veľmi často o ňom; pamätám sa ešte, že spomínal aj 

knihu Lux in tenebris, ako škodila Komenskému. Preto všetko, keď sa 

raz v škole nedeľnej naskytla príležitosť účastníkom darom ukázať 

svoju vďačnosť vodcovi svojmu, venovali mu obraz Komenského. Všade 

som bol i ja, malý žiačik“ (Mátej, 1962, s. 10). 

Na tomto mieste sa zastavíme. Téma Dr. Jána Kvačalu je 

obrovská, aj v súčasnosti prebieha veľmi dôkladný a podrobný výskum 

jeho života a diela, predovšetkým prostredníctvom jeho rozsiahlej 

korešpondencie (spomeňme na tomto mieste iba dlhodobú záslužnú 

bádateľskú prácu a celý rad monografií PhDr. ThMgr. Libora Bernáta 

z Trenčína). 

Keď ide o súčasnosť, medzi vojvodinskými Slovákmi sa na 

odborno-vedeckej úrovni Komenskému venuje práve autor týchto 

riadkov. V školskom roku 1991/92 pobudol na študijnom pobyte 

v Československu, konkrétne v Bratislave, teda v roku, keď sa 

zaznamenávala 400. ročnica narodenia Jána Amosa Komenského. Tam 
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sa stretol s rozsiahlou a najaktuálnejšou literatúrou z oblasti 

komeniológie a zhromaždil ju, zároveň si zadovážil tri zväzky 

Komenského najrozsiahlejšieho diela Obecná porada o náprave 

ľudských vecí, ktoré v Prahe práve vydali v preklade z latinčiny do 

češtiny. Ďakujúc takejto zhode okolností (autor týchto riadkov sa totiž 

na tento pobyt rozhodol nie so zámerom študovať Komenského, ale 

z potreby dištancovať sa z vojnovej situácie vtedy sa v krvi rozpadajúcej 

Juhoslávie – SFRJ), a po návrate z ročného študijného pobytu späť na 

svoje pracovisko na Katedre pedagogiky Filozofickej fakulty Univerzity 

v Novom Sade, autor týchto riadkov priniesol silný komeniologický 

impulz tak do slovenského vojvodinského, ako aj do priestoru srbskej 

pedagogiky a kultúry. V roku 1998 na svojej kmeňovej fakulte obhájil 

doktorskú dizertáciu na tému Obrazovanje i utopija u delu Jana Amosa 

Komenskog (Vzdelávanie a utópia v diele Jána Amosa Komenského). 

Neskôr, v roku 2003, vydal túto dizertačnú prácu v knižnej podobe pod 

názvom Jan Amos Komenski – pedagog i utopista (Ján Amos Komenský – 

pedagóg a utopista). Počas rokov vydal značný počet článkov a štúdií 

z oblasti komeniológie a tým, takisto aj svojou pedagogickou činnosťou, 

vo výraznej miere zveľadil komeniologickú kultúru v srbskej 

pedagogike, ale čiastočne aj v slovenskom vojvodinskom prostredí. 

Popredný český slavista Ivan Dorovský v štúdii Putování díla J. A. 

Komenského na Balkán píše: „Po viac ako polstoročí (2000) vyšel nový 

srbský preklad (diela Materinská škola, poznámka Z.S.), ktorý je 

vypracovaný zo slovenčiny a zaopatrený zasväteným doslovom 

Zoroslava Speváka, ktorý sa dielom učiteľa národov zaoberal vo svojej 

doktorskej dizertácii“ (Dorovský, 2016, s. 26 – 27). V poznámke pod 

čiarou Dorovský uvádza bibliografické údaje o monografii, ktorú autor 

dizertácie vydal knižne. Objavuje sa tam aj toponymum Báčsky 

Petrovec, v srbskej podobe. 

V prílohe tejto štúdie uvádzame kompletnú bibliografiu 

komeniologických prác Dr. Zoroslava Speváka. 

6 Na záver 

Veríme, že sme týmto príspevkom aspoň čiastočne preukázali 

mieru, hĺbku a komplexnosť vplyvu a postoja Jána Amosa Komenského 
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v kultúre a myslení vojvodinských Slovákov. Ten vplyv bol dlhodobý, 

silný a mal rozličné podoby. Určite sa najviac pohyboval v rovine 

náboženskej a pedagogickej. Protestantské (husitizmus, luteranizmus), 

národnostné (obrana materinského jazyka), spoločensko-demokratické 

(všeobecné právo na vzdelávanie) a pedagogicko-výchovné súvislosti 

(škola ako dielňa ľudskosti, starostlivosť o deti, organizácia škôl) 

rozhodujúcim spôsobom ovplyvňovali celkovú recepciu Komenského 

diela v (celo)slovenskej, ale aj v kultúre vojvodinských Slovákov. Hoci 

tieto vplyvy boli predovšetkým intelektuálnou záležitosťou a ich 

nositeľmi boli osvietenskí vzdelanci (učitelia a kňazi), objavujú sa aj 

náznaky hlbšieho prieniku Komenského diela a myšlienok do širšieho 

národnostného pôdorysu. Vojvodinskí Slováci vždy Komenského 

považovali za svojho, radi sa ním inšpirovali a čerpali z jeho diela nie 

iba myšlienky, ale aj mravnú oporu. Pozorne dbali na významné jubileá 

a s úctou ich zaznamenávali. Jedna taká oslava inšpirovala i vtedy 

deväťročného Jána Kvačalu a rozhodujúcim spôsobom určila jeho 

životnú púť a vedeckú orientáciu, vďaka ktorým sa vyvinul na 

komeniológa svetového mena. Aj iné zaujímavé a viac- či menej 

významné osobnosti z radov vojvodinských Slovákov, nielen 

v minulosti, ale aj v súčasnosti, venovali Komenskému a jeho dielu 

značnú časť svojho života, práce a výskumu. A platí to nielen v oblasti 

vedy a školstva, ale napríklad aj vo výtvarnom umení. Miera významu 

a vplyvu osobnosti a diela Jána Amosa Komenského je viditeľná aj 

v oblasti toponymickej, keď jedna základná škola a niekoľko námestí 

a ulíc v rámci slovenského vojvodinského pôdorysu dostali meno práve 

podľa českého pedagóga svetového mena Jána Amosa Komenského.  

Celkom na záver možno povedať, že Komenský vojvodinským 

Slovákom patrí, že si ich získal a zaujal významné miesto v ich kultúre 

a srdciach, že on medzi nimi žije, že si pamiatku na neho stále uctievajú 

a že sa mu v značnej miere vedeli odvďačiť, predovšetkým významnými 

(vo svetových, srbských, resp. slovenských vojvodinských kultúrnych 

súvislostiach) vedeckými, ale aj umeleckými dielami. 
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Zoroslav Spevak 

RECEPCIJA DELA JANA AMOSA KOMENSKOG MEĐU VOJVOĐANSKIM 

SLOVACIMA 

Rezime 

Autor se bavi uticajem dela Jana Amosa Komenskog na slovačku kulturu 

i pedagogiju u dugom vremenskom razdoblju, uzimajući u obzir odjeke prve 

reformacije (husitizma), druge reformacije (luteranstva), razdoblje nakon 

bitke na Beloj gori, sve do prosvetiteljstva. Dalje prati puteve uticaja dela 

Komenskog u slovačkoj sredini na Donjoj zemlji, pre svega u Bačkoj, Banatu 

i Sremu. Najviše pažnje posvećuje upravo odjecima dela i misli „učitelja 

naroda“ u periodici vojvođanskih Slovaka, kao i određenim ličnostima koje su 

stasale u vrhunske stručnjake u širim relacijama u oblasti komeniologije. Na 
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prvom mestu to je svetski poznati osnivač moderne komeniologije dr Jan 

Kvačala. Autor konstatuje i detaljno potkrepljuje dokazima činjenicu da su 

vojvođanski Slovaci dobro poznavali osnovne ideje Komenskog, da su se 

s njima poistovećivali, te i da su tokom čitavog razdoblja koje je predmet 

ispitivanja sve do danas znali da iskažu poštovanje prema ovom velikanu 17. 

veka, čije su pedagoške ideje prekoračile horizont prošlih vekova, a današnjeg 

čitaoca, koji se zanima za vaspitanje i obrazovanje dece, oslovljavaju i inspirišu 

svojom vanvremenskom svežinom. 

Ključne reči: Jan Amos Komenski, vojvođanski Slovaci, reformacija, maternji 

jezik, vaspitanje za sve, Juraj Ribaj, Jan Kvačala  

 

Zoroslav Spevák 

THE RECEPTION OF THE WORK OF JOHN AMOS COMENIUS AMONG 

SLOVAKS IN VOJVODINA 

Summary 

The author deals with the influence of the work of John Amos Comenius on 

Slovak culture and pedagogy over a long period of time, spanning the First 

Reformation (Hussitism), the Second Reformation (Lutheranism), the period 

after the Battle of White Mountain (Bílá Hora) and the Age of Enlightenment. 

He follows the paths of the influence of Comenius’ work among Slovaks in the 

Lower Land, primarily in Bačka, Banat and Srem. Most attention is paid to the 

echoes of the work and thoughts of “the people’s teacher“ in Slovak periodicals 

in Vojvodina, as well as to individuals who later became international experts 

in the field of comeniology, such as the world-famous founder of modern 

comeniology, Dr Jan Kvačala. The author provides ample evidence to 

substantiate his claim that the Slovaks in Vojvodina were well-acquainted with 

Comenius’ basic ideas, that they identified with them and that throughout the 

period under examination until today they have shown respect for this 

outstanding man of the 17th century, whose pedagogical ideas went well 

beyond the horizon of past centuries. Even today’s readers who are interested 

in the upbringing and education of children are inspired by the timeless 

freshness of Comenius’ views. 

Key words: John Amos Comenius, Slovaks in Vojvodina, Reformation, mother 

tongue, universal education, Juraj Ribaj, Jan Kvačala 
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ZMENA VYUČOVACIEHO JAZYKA AKO PEDAGOGICKÝ ASPEKT 

SLOVENSKO- SRBSKEJ DVOJJAZYČNOSTI 

Abstrakt: Práca je prehľadového typu a zaoberá sa zmenou vyučovacieho 

jazyka zo slovenského na srbský. Zmena jazyka sa vníma ako významný 

pedagogický aspekt dvojjazyčnosti. Analyzuje sa vzhľadom na vplyv zmeny 

jazyka na školský prospech žiakov, adaptáciu na srbský vyučovací jazyk na 

strednej škole, učenie sa srbského jazyka ako nematerinského jazyka a 

vzhľadom na prvky dvojjazyčnej situácie po zmene vyučovacieho jazyka. V 

práci sú opísané empirické výskumy realizované na slovenských 

respondentoch. Vo výskume sme dospeli k záveru, že zmena jazyka nemá 

priamy negatívny vplyv na školský prospech, žiaci na strednej škole majú 

problém s terminológiou všeobecných vyučovacích predmetov a s ústnym 

vyjadrovaním sa, prevahu majú aditívne elementy dvojjazyčnej situácie.  

Kľúčové slová: slovensko-srbská dvojjazyčnosť, vyučovací jazyk, zmena jazyka, 

vzdelávanie menšín 

 

1 Úvod 

Vo vzdelávaní detí, ktoré patria do jazykových menšín vo 

Vojvodine, sa vyskytujú niektoré špecifickosti, ktoré nejestvujú vo 

vzdelávaní detí vo väčšinovom, srbskom vyučovacom jazyku. Jedna z 

nich je aj zmena vyučovacieho jazyka po ukončení základnej školy a 

pokračovanie vo vzdelávaní na strednej škole v srbskom jazyku. V 

súvislosti s touto situáciou sa otvárajú rôzne otázky, ako sú: 

1.  otázka vplyvu zmeny vyučovacieho jazyka na školský prospech, 

2.  otázka adaptácie sa žiakov na srbský vyučovací jazyk v strednej 

škole, 
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3.  otázka učenia sa srbského jazyka a úrovne ovládania srbského 

jazyka, 

4.  otázka dvojjazyčnej situácie na strednej škole.  

Na území Srbska existujú školy, v ktorých prebieha 

stredoškolské vzdelávanie v slovenskom jazyku, medzi ktorými sú: 

1.  Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom 

Petrovci, 

2.  Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici,  

3.  Stredná zdravotnícka škola 7. apríla v Novom Sade. 

Okrem toho ešte v deviatich stredných školách prebieha 

vyučovanie slovenského jazyka s prvkami národnostnej kultúry, pričom 

iné predmety sa vyučujú v srbskom jazyku.  

Ak sa žiaci rozhodnú nepokračovať v štúdiu na stredných 

školách v slovenskom vyučovacom jazyku buď v Srbsku alebo na 

Slovensku, nevyhnutne ich čaká zmena vyučovacieho jazyka na tomto 

vzdelávacom stupni. Musíme podotknúť, že by bolo zaujímavé zistiť, 

ako sa žiaci prispôsobujú stredným školám na Slovensku, tak z 

jazykového aspektu, ako aj z iných aspektov. Okrem toho v niektorých 

menších vojvodinských prostrediach žiaci, ktorí majú slovenský 

vyučovací jazyk v nižších ročníkoch, v piatom ročníku musia tento jazyk 

zmeniť. Školy, kde sa vyučovanie v slovenskom jazyku realizuje len v 

nižších ročníkoch základnej školy, sú napríklad Lug, Laliť, Silbaš, 

Aradáč. Takže zmenu vyučovacieho jazyka môžeme analyzovať na 

príklade dvoch vekových kategórií, mladšej a staršej. Keď ide o staršiu 

skupinu, žiaci spolu s vyučovacím jazykom menia aj školu, prostredie, 

spolužiakov a učiteľov. V tom prípade je prítomný aj faktor zmeny 

dvojjazyčnej situácie, v ktorej sa žiaci ocitli. Vtedy môžeme analyzovať, 

či v novej dvojjazyčnej situácii (tvoriace nové a väčšie prostredie, 

srbský vyučovací jazyk) majú prevahu elementy aditívnej alebo 

elementy subtraktívnej povahy.  

V nasledujúcom texte sa pokúsime ozrejmiť zmenu 

vyučovacieho jazyka zo slovenského na srbský z aspektov jej vplyvu na 
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školský prospech žiakov, adaptáciu na srbský vyučovací jazyk na 

strednej škole berúc do úvahy fakt, že sa žiaci učia srbský jazyk na 

základných školách so slovenským vyučovacím jazykom, ako aj z 

aspektu dvojjazyčnej situácie po zmene vyučovacieho jazyka. 

Predstavíme empirické výskumy realizované na populácii slovensko-

srbských dvojjazyčných respondentov, poväčšine žiakov základných a 

stredných škôl.  

2 Vplyv zmeny jazyka na školský prospech 

Vo vojvodinskom prostredí sa realizovali početné empirické 

výskumy, ktoré sa zaoberali vzťahom medzi zmenou vyučovacieho 

jazyka a školského prospechu. O výsledkoch sa môžeme dozvedieť v 

početných prácach (Göncz, 1988, 1991, 2007; Göncz a Otoranov, 2001; 

Otoranov, 2000; Šimonji Černak, 2005; Šimonji Černak, 2012; Velišek, 

1997). Výskumy boli realizované v rámci populácie dvojjazyčných 

maďarsko˗srbských a slovensko˗srbských žiakov. Okrem kombinácie 

jazykov sa respondenti rozlišovali aj podľa veku. Mladšiu skupinu 

respondentov tvorili deti, ktoré zmenili vyučovací jazyk v piatom 

ročníku základnej školy a v staršej boli žiaci prvého ročníka strednej 

školy, ktorí absolvovali základnú školu v maďarskom/slovenskom 

jazyku. Títo tvorili experimentálne skupiny a v kontrolných skupinách 

boli žiaci, ktorí nemenili srbský vyučovací jazyk. 

Na tomto mieste urobíme stručnú rekapituláciu výsledkov 

získaných z analýz vykonaných na populácii slovenských žiakov. Širší 

prehľad nájdeme v prácach Göncza (2007) a Šimonji Černak (2012). Vo 

výskume realizovanom v roku 2005 v mladšej vekovej skupine sa 

ukázalo zhoršenie prospechu v 5. ročníku tak v experimentálnej 

(N1=41), ako aj v kontrolnej skupine (N=75) ako štatisticky významný 

údaj vzhľadom na 4. ročník. Avšak tieto dve skupiny sa navzájom 

štatisticky významne neodlišovali vzhľadom na zhoršenie školského 

prospechu. Aj keď obe skupiny mali oveľa nižší školský prospech v 5. 

ročníku vzhľadom na 4. ročník, nejestvovali medzi nimi významné 

                                                           
1 Skratka N, ktorú uvádzame v zátvorkách, znamená počet respondentov. 
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rozdiely. Teda zhoršenie školského prospechu bolo výsledkom 

pôsobenia iných faktorov, nie zmeny vyučovacieho jazyka zo 

slovenského na srbský. Išlo o žiakov, ktorí nemenili prostredie (okrem 

žiakov z Lugu, ktorí pokračovali v 5. ročníku v Suseku), žili v 

zmiešaných slovensko˗srbských prostrediach (Laliť, Aradáč, Silbaš) a 

pravdepodobne ich učitelia vo vyšších ročníkoch mali porozumenie pre 

prípadné jazykové problémy, brali to do úvahy pri známkovaní, boli 

flexibilní a tolerantní.  

V staršej vekovej skupine, teda v 1. ročníku strednej školy tak v 

slovenskej experimentálnej skupine (N= 63), ako aj v kontrolnej 

skupine (N= 68) došlo k zhoršeniu školského prospechu. Toto 

zhoršenie je väčšie ako pri prechode do 5. ročníka, čo sa dalo aj 

očakávať. Podobne ako pri mladšej vekovej skupine zhoršenie 

prospechu žiakov, ktorí ukončili základnú školu po slovensky, 

nemôžeme vysvetliť zmenou vyučovacieho jazyka. Inými slovami, 

zmena jazyka na strednej škole nemá negatívny vplyv na výsledky 

žiakov, ktorí základnú školu absolvovali v slovenčine. 

Musíme pripomenúť, že ide o výskum realizovaný v roku 2005, 

a že by ho bolo potrebné zopakovať, podľa možnosti na väčšej vzorke. 

Pri našom výskume sme narazili na problém ochrany osobných údajov 

žiakov, ktorý v roku 2005 ešte nebol. Známky žiakov patria k ich 

osobným údajom. Naďalej väčšina stredných škôl nedisponuje 

dokumentáciou, z ktorej môžeme získať známky zo základnej školy, 

lebo po zápise sa žiakom vracajú vysvedčenia zo základnej školy. 

Výskum tohto typu nie je možné realizovať len analýzou pedagogickej 

dokumentácie, čiže vysvedčení zo základnej a strednej školy, 

nevyhnutné je zapojiť žiakov ako respondentov. Keďže ide o maloleté 

osoby, musí sa žiadať súhlas rodičov, aby sa výskum konal podľa 

etických pravidiel. Z tohto je vidieť, že by sa skúmanie vplyvu zmeny 

vyučovacieho jazyka muselo konať v rámci širšieho projektu, do 

ktorého by boli zapojené viaceré osoby a kde by mohli získať potrebný 

súhlas a povolenie. 
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3 Adaptácia na srbský vyučovací jazyk v strednej škole 

Adaptáciou žiakov na srbský vyučovací jazyk po zmene 

vyučovacieho jazyka na strednej škole sa zaoberala Šimoniová 

Černáková (2011). Cieľom výskumu bolo zistiť, čo žiaci vidia ako 

problém v adaptácii na druhý jazyk a akú percepciu rovnakého 

problému majú ich profesori. Do výskumu bolo zapojených 83 žiakov a 

45 profesorov stredných škôl v Novom Sade, Báčskej Palanke a v 

Pančeve. Ako výskumný prostriedok bola použitá anketa pre žiakov a 

profesorov, obsahujúca otázky z nasledovných oblastí: 

1.  problémov adaptácie na srbský jazyk, 

2.  spôsobov učenia sa srbského jazyka na základnej škole a  

3.  vplyvu zmeny vyučovacieho jazyka na školský prospech na 

strednej škole. 

Výsledky ukázali, že žiaci mali najvýraznejšie problémy vo 

všeobecných predmetoch: fyzika, matematika, srbský jazyk, chémia a 

dejepis. Sú to predmety, ktoré sa vyučovali v slovenskom jazyku na 

základnej škole. Menej výrazné ťažkosti sa vyskytli v odborných 

predmetoch, ktoré si žiaci osvojili od začiatku v srbskom jazyku. Túto 

časť výskumu možno uzavrieť tak, že žiaci v dostatočnej miere 

nepoznali srbskú terminológiu v uvedených všeobecných predmetoch. 

Keď ide o použitie srbského jazyka v školskom kontexte, žiaci sa 

vyjadrili, že najväčšie problémy mali počas ústnej odpovede, že sa 

nevyjadrovali dostatočne rýchlo v srbskom jazyku, že nemali 

vyhovujúcu slovnú zásobu v srbčine, že najprv v mysli formulovali 

odpovede v slovenskom jazyku a potom si to prekladali do srbčiny. Je 

zrejmé, že išlo o aktívne použitie srbského jazyka vo forme ústneho 

vyjadrovania. Pozitívne je to, že žiaci mali najmenší problém v 

komunikáci so spolužiakmi. To môže znamenať, že mali v dostatočnej 

miere vyvinutú komunikatívnu jazykovú kompetenciu v srbskom 

jazyku. Názory žiakov sa rozlišovali, keď išlo o čas venovaný učeniu, 

pozornosti a sústredenosti na hodinách, lebo je vyučovanie v srbčine. 

Väčšina žiakov sa vyjadrila, že aspoň niekedy sa musia učiť spamäti, 

lebo nerozumejú látke v srbčine. Ide o najmenej kvalitnú metódu učenia 

sa, mechanické verbálne učenie sa. Žiaci sa vyjadrili, že väčšina 
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profesorov má porozumenie pre ich jazykové ťažkosti. Vo svojich 

odpovediach uvádzali, že by bolo potrebné viac času venovať učeniu sa 

srbského jazyka v základnej škole. Viac ako polovica žiakov sa vyjadrila, 

že by možno bolo lepšie absolvovať základnú školu v srbskom jazyku, aj 

keď je ich materinský jazyk slovenský. Je to dôležitý výsledok, ale 

získaný na relatívne malej vzorke a v situácii, keď sa respondenti 

aktívne adaptovali na srbský vyučovací jazyk. Na druhej strane väčšina 

z nich si nemyslí, že zmena vyučovacieho jazyka negatívne vplýva na ich 

školské výsledky. Je to aj v súlade s výskumom venovaným vplyvu 

zmeny vyučovacieho jazyka na školský prospech (Šimonji Černak, 

2005). 

Odpovede profesorov, ktorí pracujú so žiakmi po zmene 

vyučovacieho jazyka, boli v súlade s mienkou žiakov. Profesori tvrdili, 

že žiaci mali najväčší problém s produktívnym jazykovým aspektom a 

to je ústna odpoveď. Okrem toho mali malú slovnú zásobu v srbskom 

jazyku. Uvádzali sa aj problémy psychologického charakteru: 

nepríjemné pocity pri ústnej odpovedi, vyhýbanie sa ústnej odpovedi a 

pocit zvýšeného nátlaku. Problémy profesori riešili tolerantným 

vzťahom, flexibilitou a trpezlivosťou. Tiež uvádzajú, že adaptácia na 

srbský vyučovací jazyk je najintenzívnejšia v prvom polroku prvého 

ročníka a že trvá počas celého roka (Šimonji Černak, 2011). 

4 Učenie sa väčšinového jazyka 

Školy s vyučovacím menšinovým jazykom, teda aj slovenským, 

majú povinnosť zabezpečiť svojim žiakom učenie sa väčšinového 

jazyka, v našom prípade srbského jazyka. Ovládanie srbského jazyka, 

vysoko vyvinuté jazykové kompetencie v srbskom jazyku sú 

nevyhnutné pre pokračovanie vo vzdelávaní na strednej škole, tiež na 

vysokej škole v srbskom jazyku, pre profesionálne uplatnenie sa a 

všeobecne pre fungovanie v našej spoločnosti. Okrem toho, intenzívne a 

kvalitné učenie sa srbského jazyka ako väčšinového vlastne pomáha 

udržať a vyvíjať vzdelávnie sa v materinskom menšinovom jazyku. 

Jedným z indikátorov je práve reakcia žiakov a ich rodičov na zmenu 

vyučovacieho jazyka. Ak sa roky vytvárajú problémy medzi základnou 

školou absolvovanou v slovenskom jazyku a srbským jazykom na 
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strednej škole (najmä zníženie školského prospechu), môže to 

negatívne vplývať na frekvenciu zápisu do škôl so slovenským 

vyučovacím jazykom.  

Problematike učenia sa srbského jazyka sme sa okrajovo 

venovali vo výskume o adaptácii na srbský vyučovací jazyk (Šimonji 

Černak, 2011), takisto boli realizované výskumy o postojoch Maďarov a 

Slovákov vo vzťahu k srbskému jazyku (Kiš, 2019).  

Výsledky vo výskume Kišovej (2019) ukázali, že príslušníci 

slovenskej menšiny v Báčskom Petrovci a v Kovačici majú neutrálny 

postoj voči tvrdeniu v dotazníku: ak sa deti na základnej a strednej škole 

vzdelávajú po slovensky majú problémy s učivom na fakultách v Srbsku. 

Ako výskumný prostriedok bol použitý dotazník s päťstupňovou 

Likertovou škálou, kde vyšší počet bodov, čiže vyššia centrálna 

tendencia (CT) pri každom tvrdení znamená aj pozitívnejší postoj (CT 

sa pohybuje v rozpätí od 1 do 5). Na základe CT v Kovačici, ktorý mal 

hodnotu 3,3 a v Báčskom Petrovci, kde mal hodnotu 3,12 sa dá uzavrieť, 

že aj keď postoj bol neutrálny, mierne smeroval k súhlasu s týmto 

tvrdením. Podľa Kišovej toto poukazuje na vedomie respondentov o 

eventuálnom probléme. Musíme povedať, že na efekty nového 

programu srbského jazyka ako nematerinského, ktorý sa realizuje od 

školského roku 2018/ 2019, si budeme musieť počkať dlhší čas. 

Výsledky tiež ukázali, že príslušníci slovenskej menšiny v skúmaných 

prostrediach majú pozitívny postoj voči učeniu sa srbského jazyka, 

pozitívnejší vzhľadom na podvzorku príslušníkov maďarskej menšiny. 

Autorka to vysvetľuje tým, že slovenský a srbský jazyk majú rovnaký 

slovanský pôvod, že je materská krajina vzdialenejšia a že jestvuje 

situácia “diaspóry”, ale aj tým, že obe národnostné skupiny majú jedna 

voči druhej generálne pozitívne postoje. Respondenti sa zhodujú v tom, 

že potrebujú znalosti srbského jazyka bez ohľadu na to, či sa ich 

každodenná komunikácia koná v menšinovom alebo väčšinovom 

jazyku. Výskumu sa zúčastnili dospelé osoby, čo znamená, že si svoje 

postoje formovali po ukončení minimálne základnej školy v slovenskom 

jazyku a predpokladáme, že už boli v situácii zmeny vyučovacieho 

jazyka zo slovenského na srbský. 
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Deti sa srbský jazyk môžu učiť neformálnym a formálnym 

spôsobom. Formálne učenie sa srbského jayka sa realizuje vo 

výchovných a vzdelávacích inštitúciách cez predmet srbský ako 

nematerinský jazyk. Jeho význam prevyšuje rámce pedagogického 

aspektu učenia sa druhého jazyka, lebo ovládanie väčšinového jazyka je 

cesta k integrácii menšiny do jazykovo a kultúrne heterogénnej 

spoločnosti (Krajišnik, Strižak, 2018). Samozrejme, predmet má veľký 

význam aj pri zmene vyučovacieho jazyka na strednej škole. Čím lepšie 

žiaci poznajú srbský jazyk, tým bude zmena vyučovacieho jazyka 

jednoduchšia a žiaci sa ľahšie adaptujú. Keďže Srbsko, a najmä 

Vojvodina má komplexnú jazykovú štruktúru, proces učenia sa 

srbského jazyka musí byť flexibilný, musí sa prispôsobiť jazykovým 

predispozíciám jednotlivých skupín a jazykovému prostrediu, v ktorom 

žiaci žijú. Jazykové predispozície žiakov závisia od toho, do akej miery 

je jazyk národnostnej menšiny podobný srbskému jazyku. Jazykové 

prostredie nám hovorí o tom, či v komunikácii dominuje srbský alebo 

menšinový jazyk. Ak sa na tieto špecifickosti neberie ohľad, učenie 

srbského jazyka nepovedie k očakávaným výsledkom, môže byť 

priľahké/ priťažké, môže si vyžadovať primalé/priveľké kognitívne 

zaangažovanie detí a môže pôsobiť demotivujúco.  

Už sme spomenuli, že sa realizuje nový učebný plán a program 

pre predmet srbský ako nematerinský jazyk (Krajišnik, 

Zvekić˗Dušanović, 2017). Formulované sú tri úrovne výkonov: 

základná, stredná a pokročilá. Pri definovaní každej úrovne sú 

zohľadnené stupeň a druhy rozdielov medzi srbským a materinským 

jazykom žiakov, jazykové okruhy a charakteristiky prostredia, v ktorom 

žiaci žijú, ako aj individuálne rozdiely medzi žiakmi. Učenie srbského 

jazyka má byť založené na funkcionálnom prístupe. V centre pozornosti 

je použitie jazyka v rozličných komunikačných kontextoch. Netreba 

zanedbať ani ovládanie formálnym jazykovým aspektom, ale 

najdôležitejšie je používanie jazyka tak v hovorenej, ako aj v písomnej 

komunikácii. Uvádza sa, že je potrebné mať na zreteli to, že deti už 

poznajú jeden jazyk. Je to dôležitý fakt, bez ohľadu na jazykovú 

homogénnosť prostredia a podobnosť materinského a srbského jazyka. 

V procese učenia sa srbského jazyka je potrebné aktivovať vedomosti 

materinského jazyka a spojiť nové so starým, čo je už známe. Vplyv 
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materinského jazyka na učenie sa srbského jazyka môže byť pozitívny a 

negatívny. Pri pozitívnom vplyve ide o transfer vedomostí, keď sa nové 

jazykové kompetencie budujú na základoch jazykových kompetencií v 

materinskom jazyku. Negatívny vplyv sa opisuje ako medzijazyková a 

vnútrojazyková interferencia (Krajišnik, Zvekić- Dušanović, 2017). 

Medzijazyková interferencia sú jazykové chyby pod vplyvom 

materinského jazyka a vnútrojazyková interferencia sú chyby v 

srbskom jazyku pod vplyvom jeho štruktúry. V prípade slovenského 

jazyka negatívne môže vplývať podobnosť medzi srbským a 

slovenským jazykom. 

Bolo by užitočné urobiť výskum o motivácii žiakov a učiteľov vo 

vyučovaní srbského jazyka a zistiť, ktoré motivačné procesy a faktory 

dominujú v rôznych vekových kategóriách a prostrediach. 

Predpokladáme, že s vekom stúpa vedomie o inštrumentálnej hodnote 

ovládania srbského jazyka, keď sa už v skutočnosti ocitnú v situáciách, 

že im je srbský jazyk nevyhnutný. Je to aj prechod na strednú školu, a to 

nielen komunikácia v školskom kontexte, ale aj so spolužiakmi. 

5 Zmena jazyka a dvojjazyčná situácia 

Pojmy aditívna a subtraktívna dvojjazyčná situácia sa vzťahujú 

na charakteristiky prostredia v etnicky, jazykovo a kultúrne 

heterogénnych prostrediach. Aditívna situácia opisuje prostredie, v 

ktorom etnické spoločenstvá, ich jazyky a kultúra majú približne 

rovnaký štatút. V subtraktívnej situácii jestvuje hierarchia na základe 

národnosti, jazyka a kultúry. Uvedené pojmy po prvýkrát do literatúry 

uviedli a opísali ich kanadskí psychológovia Peal a Lambert (1972, 

podľa Šimonji Černak, Bogosavljević, 2016), aby opísali vplyvy včasnej 

dvojjazyčnosti na kognitívny vývin. Aditívna dvojjazyčnosť sa vyvíja v 

aditívnej dvojjazyčnej situácii, v ktorej je žiaduce osvojenie si oboch 

jazykov, nekoná sa výmena jedného jazyka druhým a druhý jazyk sa učí 

ako dodatok k prvému. V subtraktívnej dvojjazyčnej situácii sa vyvinie 

subtraktívna dvojjazyčnosť, dochádza k výmene menej hodnotného 

jazyka hodnotenejším, prvý jazyk sa tratí počas učenia sa druhého. 

Dnes sa tieto pojmy nepoužívajú ako protichodné kategórie, ktoré sa 

navzájom vylučujú, ale ako dva extrémy, medzi ktorými jestvujú 
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početné medzistupne. To znamená, že v každom jazykovo a kultúrne 

heterogénnom prostredí sa nachádzajú aj prvky aditívnej, aj elementy 

subtraktívnej dvojjazyčnej situácie (Šimonji Černak, 2018a).  

Keď žiaci, ktorí základnú školu absolvovali v slovenskom jazyku, 

obyčajne v menšom prostredí, kde je slovenský jazyk dominantný alebo 

aspoň rovnako prítomný ako srbský jazyk, zmenia školu a prostredie, 

menia aj dvojjazyčnú situáciu. Tá zmena sa môže odohrať na makro- a 

mikroúrovni. Makroúroveň je nové prostredie, v ktorom sa nachádza 

stredná škola. Je to obyčajne väčšie prostredie (Nový Sad, Báčska 

Palanka, Zreňanin, Odžaci) a v ňom dominuje srbský jazyk. 

Mikroúroveň je samotná škola, ešte užšie je to trieda a spolužiaci. 

Jestvuje teda možnosť, že v novom prostredí môžu mať prevahu prvky 

subtraktívnej dvojjazyčnej situácie a u žiakov, ktorí patria k jazykovej 

menšine, sa môže objaviť znížená sebaúcta, pocit anómie (pocit 

marginalizovanosti, že nepatria ani do jednej jazykovej a kultúrnej 

skupiny) a to sa môže prejaviť na zníženom školskom prospechu.  

Jeden zo spôsobov hodnotenia dvojjazyčnej situácie je meranie 

postojov voči svojmu a inému jazyku. Ak žiaci, ktorí zmenili vyučovací 

jazyk na strednej škole, majú negatívny postoj voči svojmu a inému 

(srbskému) jazyku, môžeme uzavrieť, že v ich školskom prostredí 

dominujú elementy subtraktívnej situácie. Na druhej strane, ak žiaci, 

príslušníci väčšinového národa, ktorí nemenili vyučovací jazyk, majú 

negatívny postoj voči menšinovému jazyku, môžeme povedať, že tak 

vplývajú na pocit nižšej hodnoty u žiakov príslus ní́kov mens iny. Ak 

z iaci  ̶ prí́slus níći mens inovej a va c s inovej skupiny majú pozití́vne 

postoje voči svojmu a druhému jazyku, potom máme prvky, na základe 

ktorých sa dá uzavrieť, že v tom prostredí má prevahu element 

aditívnej situácie (Šimonji Černak, 2018b). V takej situácii jestvuje 

tolerancia voči rozdielom a nie je prítomný pocit nižšej hodnoty.  

Empirický výskum postojov voči svojmu a inému jazyku v 

kontexte zmeny vyučovacieho jazyka na strednej škole bol realizovaný 

v roku 2005 (Šimonji Černak, 2014). Výsledky ukázali, že sa žiaci Srbi a 

Slováci štatisticky významne nerozlišujú v postojoch voči jazyku. To 

znamená, že aj keď žiaci Slováci zmenili školu, prostredie a jazyk, 
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predsa sa nezmenila dvojjazyčná situácia, v ktorej majú prevahu 

aditívne elementy. 

6 Namiesto záveru 

Školy s menšinovými vzdelávacími jazykmi patria do 

jednotného školského systému v Srbsku. Napriek tomu sa vo vzdelávaní 

detí, ktoré patria k jazykovým menšinám, vyskytujú určité špecifické 

situácie a potenciálne zdroje problémov. Je tomu tak aj vo vzdelávaní v 

slovenskom jazyku. Preto je dôležité, aby sme si všetky tieto 

špecifickosti ozrejmili, skúmali ich a nedovolili, aby sa stali možnými 

prameňmi problémov. 

Jednou z tých špecifickostí je aj zmena vyučovacieho jazyka. 

Deti, ktoré po ukončení základnej školy v slovenskom jazyku chcú 

pokračovať vo vzdelávaní na stredných školách, najmä odborných, v 

srbskom jazyku, sa stretávajú s výzvou zmeny jazyka. Väčšine prípadov 

okrem jazyka menia aj školu, spolužiakov, profesorov, dokonca aj 

prostredie. Preto je nevyhnutné aktívne sa venovať skúmaniu všetkých 

aspektov problému zmeny vyučovacieho jazyka. Ide v prvom rade o 

vplyv zmeny jazyka na školský prospech žiakov, potom o výskum 

jazykových ťažkostí v adaptácii na srbský vyučovací jazyk. Takéto 

výskumy by sa mali konať v rámci väčších projektov, kde by bol 

dostatok ľudských a finančných zdrojov, lebo ide o náročnú realizáciu, 

najmä v teréne. 

Osobitnou témou je učenie sa srbského jazyka ako 

nematerinského jazyka na základných školách so slovenským 

vyučovacím jazykom. Pre zachovanie vzdelávania v slovenskom jazyku 

je dôležité umožniť žiakom intenzívnejšie a kvalitnejšie učenie sa 

väčšinového jazyka. Môžeme konštatovať, že sa učebné osnovy a 

programy, ako aj metódy učenia sa konečne prispôsobujú jednotlivým 

jazykovým kombináciám na základných školách. Efektívnosť nových 

učebných osnov a programov budeme môcť skúmať až po určitom čase, 

keď budeme mať k dispozícii výsledky aspoň jednej generácie žiakov. 

Ako už bolo napísané, v našej menšine chýbajú výskumy postojov voči 
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srbskému jazyku, voči učeniu sa srbského jazyka a výskumy o motivácii 

pre učenie sa srbského jazyka.  

Doteraz realizované výskumy a ich výsledky nám hovoria, že 

zmena jazyka zo slovenského na srbský v základnej a strednej škole 

nemá negatívny vplyv na školský prospech žiakov. Žiaci na stredných 

školách si uvedomujú jazykové problémy v adaptácii na srbský jazyk, 

najmä vo všeobecných predmetoch a pri ústnych odpovediach. Je 

potešiteľné, že sa pri zmene vyučovacieho jazyka a zmene školského 

prostredia nemení dvojjazyčná situácia žiakov a že dominujú elementy 

aditívnej dvojjazyčnej situácie. V podobných výskumných projektoch by 

bolo dobre pokračovať, aby sme zistili nové tendencie a procesy a tak 

pomohli zachovať a skvalitniť naše slovenské školstvo. 
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Ruženka Šimonji Černak 

PROMENA NASTAVNOG JEZIKA KAO PEDAGOŠKI ASPEKT SLOVAČKO- 

SRPSKE DVOJEZIČNOSTI 

Rezime 

Rad je preglednog karaktera i bavi se promenom nastavnog jezika sa slovačkog 

na srpski. Promena jezika se posmatra kao značajan pedagoški aspekt 

dvojezičnosti. Analizira se u odnosu na uticaj promene jezika na školsko 

postignuće učenika, adaptacije na srpski nastavni jezik u srednjoj školi, učenje 

srpskog jezika kao nematernjeg i u odnosu na elemente dvojezične situacije po 

promeni nastavnog jezika. Opisana su empirijska istraživanja realizovana na 

slovačkim ispitanicima. Možemo da zaključimo da promena jezika nema 

direktan negativan uticaj na školski uspeh, da učenici u srednjim školama 

imaju probleme sa terminologijom u opštim predmetima i sa usmenim 

odgovaranjem i da dominiraju aditivni elementi dvojezične situacije. 

Ključne reči: slovačko-srpska dvojezičnost, nastavni jezik, promena jezika, 

obrazovanje manjina  
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Ruženka Šimoniová Černáková 

SHIFTING THE LANGUAGE OF INSTRUCTION AS A PEDAGOGICAL ASPECT 

OF SLOVAK-SERBIAN BILINGUALISM 

Summary 

The paper is an overview and it explores the effects of shifting the language of 

instruction from Slovak to Serbian. This shift is seen as a significant 

pedagogical aspect of bilingualism. It is analyzed from the perspectives of its 

influence on the pupils’ achievement, of their adaptation to Serbian as the 

language of instruction in high school, of studying Serbian as a non-mother 

tongue and from the perspective of the use of bilingual elements after shifting 

the language of instruction. The paper offers an overview of the results of 

empirical research conducted with Slovak respondents, which leads to the 

following conclusions: shifting the language of instruction does not have a 

direct negative influence on the pupils’ achievement, high school students face 

problems with using the terminology of core subjects and with verbal 

expression and that elements of additive bilingualism prevail. 

Key words: Slovak-Serbian bilingualism, language of instruction, language shift, 

minority education 
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Abstrakt: Vojvodinská slovenčina od samotného začiatku bola, a ešte stále je, 

v kontakte s inými jazykmi. Predtým to boli nemčina a maďarčina, dnes je to 

srbčina. V práci budeme skúmať vplyv iných jazykov na vojvodinskú 

slovenčinu a navrhneme opatrenia na jej zachovanie v multilingválnom 

prostredí. V tom nám pomôžu základné princípy preventívnej lingvistiky.  

Kľúčové slová: preventívna lingvistika, slovenčina, srbčina, Vojvodina, 

menšinový jazyk, bilingvizmus, multilingvizmus 

 

1 Úvod 

V reči Slovákov vo Vojvodine sa vyskytovali v 19. storočí a na 

začiatku 20. storočia germanizmy a hungarizmy. Srbizmy sa začali 

objavovať po vzniku Juhoslávie v roku 1918 a značnú expanziu 

v ústnych nárečových prejavoch zaznamenávajú najmä v 90. rokoch 20. 

storočia. V našej práci budeme skúmať vplyv iných jazykov na 

vojvodinskú slovenčinu z hľadiska preventívnej lingvistiky. Tento 

termín prvýkrát uvádza David Crystal (Crystal, 2000, s. 93) a v 

slovakistických výskumoch vojvodinskej slovenčiny Miroslav Dudok 

(2006). Prvoradou úlohou a cieľom preventívnej lingvistiky je 

ekolingvistická motivácia zachovania jazyka, čiže nájsť spôsoby, ako 

zachovať, resp. revitalizovať jazyk v ohrození, akým by napríklad mohla 

byť aj vojvodinská slovenčina.  

Slovenčina je jazyk, ktorý sa prudko vyvíja, čo je znakom jeho 

životaschopnosti. To platí o slovenčine na Slovensku, ale aj o slovenčine 

v enkláve či diaspóre. O vojvodinskú slovenčinu (predtým v rámci 

Juhoslávie, dnes už iba Srbska) sa okrem domácich lingvistov zaujímali 

aj lingvisti zo Slovenska, napr. dialektológ Jozef Štolc, ktorý zdôrazňoval 
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jej svojráznosť: „Slováci v Juhoslávii si boli vždy vedomí svojej 

slovenskej samobytnosti, pridržiavali sa jej a veľmi si vážili svoje 

národné tradície. Vážia si svoj jazyk, ktorý po 200-ročnom žití v dnešnej 

ich vlasti nadobudol niektoré svojské črty“ (1968, s. 5). 

Pre Vojvodinu je charakteristický bilingvizmus, resp. 

multilingvizmus. Koexistencia slovenčiny a srbčiny v tomto prostredí je 

dôvodom prirodzeného bilingvizmu vojvodinských Slovákov. O jazyku a 

jazykovej prevencii sa posledné roky dosť hovorí, a to nielen v prípade 

slovenčiny, ale i maďarčiny, rusínčiny, rómčiny atď. Mnohí jazykovedci, 

učitelia a vedeckí pracovníci sa snažia pozitívne vplývať na jazyk 

menšín. V takomto prostredí existuje potreba zachovania 

materinského, minoritného jazyka. Stratégia ochrany minoritných 

(menšinových materinských) jazykov si vyžaduje rôzne všeobecné a 

špecifické nástroje. V tomto prípade aj preventívna lingvistika, ktorá sa 

uplatňuje pri deskripcii a explanácii týchto jazykov, a ktorá zahŕňa 

nielen univerzálne, ale aj špecifické postupy.  

2 Vplyv iných jazykov na vojvodinskú slovenčinu 

Podávanú tému lepšie pochopíme, keď ju objasníme historicky. 

Jednotlivé etapy vo vývine slovenčiny vo Vojvodine môžeme sledovať 

od príchodu Slovákov na juh Dolnej zeme, konkrétne od roku 1745, na 

čo poukazuje Daniel Dudok (1996, s. 7). V klasifikácii období vychádza z 

periodizácie Eugena Paulinyho (pozri Pauliny, 1983, s. 249 – 251) a na 

záver vymedzuje dve obdobia (Dudok, 1996, s. 8): 1. obdobie od 

príchodu Slovákov do týchto krajov do roku 1918; 2. obdobie od roku 

1918 po súčasnosť. V rámci uvedených dvoch období rozlišuje 

jednotlivé etapy. 

Slováci hneď po príchode do svojich dnešných obcí/osád sa 

organizovali cirkevne a súčasne si zakladali školy. Značná časť tých obcí 

bola národnostne homogénna a kontakty s príslušníkmi iných národov 

boli redukované, lebo takmer všetko si dedinčania mohli obstarať 

doma. Keď ide o remeslá a pokrokovejšie poľnohospodárstvo, nejedna 

slovenská dedina mala za vzor okolité nemecké obce. Vďaka tomu sa, 

podobne ako na Slovensku, dostávali do reči slovenského obyvateľstva 
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germanizmy. Napr. v južnej Báčke, kde je slovenská populácia 

najkoncentrovanejšia, Nemci žili v dnešnom Maglići, Ravnom Sele, 

Savinom Sele, Odžaku, Vrbase, Ratkove, Gajdobre, Palanke atď. Podľa 

štatistických údajov vo Vojvodine žilo pred druhou svetovou vojnou 

okolo 500 000 Nemcov. 

2.1. Preberanie slov z nemčiny a maďarčiny 

Na preberanie nemeckých a maďarských slov do slovenčiny v 

dnešnej Vojvodine vplývali aj administratívne pomery, teda ktorý jazyk 

bol úradný. V cirkevných kruhoch sa používala biblická čeština, v škole 

najprv akási nadnárečová slovenčina a až po uzákonení štúrovčiny 

kodifikovaná podoba spisovného jazyka. Lenže úradnými jazykmi boli 

do roku 1918 nemčina (napr. v obciach vo Vojenskej hranici až po jej 

zrušenie) a maďarčina. A obyčajní ľudia písali svoje záznamy do kroník 

a do biblie jednoduchým ľudovým jazykom a slovenčina sa realizovala 

hlavne v bežne hovorenej podobe.  

K šíreniu hungarizmov od 50. rokov 19. storočia prispievali 

úrady a školy. Totiž v národnostných školách vo Vojvodine maďarčina 

bola vyučovacím predmetom až do rozpadu Rakúsko – Uhorska. Slováci 

mali a majú dodnes priame kontakty s Maďarmi vo Vojvodine len v 

obciach Biele Blato, Bajša, Hajdušica a Vojlovica (Vojlovica je v rámci 

Pančeva), a preto sú tu hungarizmy zastúpené viac ako inde. 

Otázkou preberania cudzích slov ako výsledku kontaktov s 

inými národmi sa zaoberal aj Pavol Ondrus (1980, s. 192 – 198). V tejto 

súvislosti uvádza slová maďarského pôvodu súvisiace s politickým a 

hospodárskym zriadením a niektoré slová zo starších čias. Nemecká 

kolonizácia na Slovensku v 12. – 17. storočí takisto zanechala svoje 

stopy. 

Diachronický prístup k prezentovanej problematike 

nachádzame v knihe Jána Doruľu Slováci v dejinách jazykových vzťahov, 

kde je kapitolám o maďarských a nemeckých slovách venovaných 43 

strán (Doruľa, 1977 s. 61 – 103). 
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O štylistickej hodnote lexiky cudzieho pôvodu (teda aj 

germanizmov a hungarizmov) sa zmieňuje Jozef Mistrík (1989, s. 87 – 

92). Nemeckú lexiku v spisovnej a v ľudovej slovenčine analyzuje 

Viliam Schwanzer (1976, s. 463 – 478) a veľa slov nemeckého pôvodu v 

slovenských nárečiach uvádza Anton Habovštiak (1988, s. 139 – 156). 

Pre nás, vojvodinských Slovákov, ale aj pre slovenskú lingvistiku 

na Slovensku, je významný príspevok Michala Filipa uverejnený v 

dvojčísle 6-7 Zborníka Spolku vojvodinských slovakistov pod názvom 

Lexikálne výpožičky z nemeckého a maďarského jazyka v reči Slovákov v 

Starej Pazove. Hoci sa autor zameral na jednu lokalitu, väčšina 

uvedených slov bola a určitá časť je aj dnes známa aj v iných 

slovenských obciach. Na s. 87 – 115 je v podobe slovníka spracovaných 

1255 hesiel v rámci tematických skupín. 1. Príroda, 2. Práca, 3. Život 

človeka, 4. Dedina a spoločenský život. Každá skupina sa delí na menšie 

celky, na podskupiny.  

Germanizmy uvedené v príspevku Michala Filipa sú v značnej 

miere na ústupe a stávajú sa archaizmami a historizmami. Lenže mnohé 

z nich ešte vždy fungujú v komunikácii, resp. patria do pasívnej slovnej 

zásoby. To sú napr: cúg i cug – 1. prievan; 2. ťah v komíne; šľaka – 

škvara; šóder – štrk; cogľa – neoperené vrabča, holíča; frišký – 1. 

čerstvý, svieži; 2. chytrý; grunt – majetok, zem; krumpľa i krumpla – 

zemiak; špric – striekačka, postrekovač; šlajdruvať i šlajdrovať – 

odstreďovať, vytláčať med; kelner – čašník; šloser – zámočník; šnajder – 

krajčír; štráng – povraz; štrinfľa – ponožka; portír – vrátnik; féder – 

pero, pružina; šróf - skrutka; tepich – koberec. 

Hungarizmy v reči vojvodinských Slovákov sú prítomné jednak 

v dôsledku priamych kontaktov s maďarským obyvateľstvom a takisto 

preto, že maďarčina bola úradným jazykom v Uhorsku do roku 1918. 

Medzi hungarizmy patria aj tieto slová: cipeľa i cipela – topánka; doháň 

– tabak; garád – priekopa, jarok; paráž – pahreba; perňa – drobný 

popol; rít – močaristá lúka; gerega – melon; dengľavý – slabý, cintľavý; 

bíreš – sluha bývajúci na salaši; sálaš – majer (v Banáte hodaj); želiar – 

nájomník domu, bytu; fajta – plemeno; malter – omietka; poňva – 

plachta; hambár – sýpka na obilie; paláš – pôjd, povala; ťapša – pekáč  
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2.2. Preberanie slov zo srbčiny 

K intenzívnym kontaktom Slovákov so Srbmi vo Vojvodine 

dochádza po roku 1918, keď vznikla Juhoslávia.Vojvodinskí Slováci sa 

ocitli v novom štáte, oddelení od Slovenska a Československa. 

Národnostný život sa museli stavať od základov. Cirkev, školstvo a 

vydavateľská činnosť zohrali významnú úlohu. V novom štáte úradným 

jazykom bola srbčina/srbochorvátčina a jej znalosť sa stala 

nevyhnutnosťou. Srbčina ako kontaktový jazyk zaznamenáva expanziu 

vzhľadom na slovenčinu najmä po 2. svetovej vojne, lebo vyučovanie na 

stredných školách (vyjmúc petrovské a kovačické gymnázium a strednú 

zdravotnícku školu v Novom Sade) a na fakultách (vyjmúc štúdium 

slovenského jazyka) sa koná v srbčine. O dôsledkoch takýchto pomerov 

na reč Slovákov v Juhoslávii sa zmieňuje Daniel Dudok (1996, s. 111 – 

118). 

Najbohatší a najrozpracovanejší materiál zo slovensko – srbskej 

konfrontačnej jazykovedy (pričom dominuje lexika) nachádzame v 

knihe Márie Myjavcovej Slovenčina v jazykovej enkláve. Platí to najmä o 

prvých štyroch štúdiách v knihe, ako aj o jej doktorskej dizertačnej 

práci Vývin spisovnej slovenčiny v Juhoslávii v podmienkach kontaktu so 

srbochorvátskym jazykom (1987). 

Mária Myjavcová na s. 39 – 83 uvádza tieto javy v reči 

vojvodinských Slovákov odchýlené od stavu v slovnej zásobe súčasnej 

spisovnej slovenčiny na Slovensku: 1. prevzaté srbské lexikálne 

jednotky (napr. slová a výrazy so špecifickým obsahom, ktoré by bolo 

ťažko nahradiť ich slovenským slovom burek – druh jedla, košava – 

druh vetra; všeobecné názvy zo spoločensko-politického života alebo 

územno-administratívne usporiadania Pokrajinské zhromaždenie; 

propriálne názvy ustanovizní, inštitúcií, organizácií, spolkov a pod. 

(Budućnost, Radnički), 2. slovenské lexikálne jednotky so zmenenou 

sémantikou (napr. obec – základný a v slovenských reláciách jediný 

bežný význam „menšie sídlisko, dedina, najnižšia správna jednotka“ sa vo 

Vojvodinskom kontexte rozšíril o nový význam a je to „základný 

spoločensko-politický zväzok zahrňujúci časť väčšieho mesta, celé menšie 

mesto alebo viac osád, dedín“), 3. kalky (napr. prvobojovník – so 
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srbského prvoborac; krátkodobé obdobie – zo srbského kratkoročni 

period; zateraz – zo srbského zasada je v spisovnej slovenčine nateraz), 

4. sémantické kalky slovensko-srbských medzijazykových homoným 

(napr. deti narodené v istom roku – zo srbského deca rodjena iste godine 

by správne bolo deti narodené v tom istom roku; odporný na choroby – 

po srbsky otporan na bolesti by bolo správne po slovensky odolný), 5. 

odlišné používanie synoným ( napr. žartovať sa namiesto žartovať, 

keďže je po srbsky šaliti se zvratné), 6. cudzie slová sprostredkované 

srbčinou (ekipa – mužstvo, društvo, skupina s jednotným poslaním; 

hydrosystém – kanálová sieť), 7. rozdiely pri používaní miestnych 

názvov (Nový Sad; Sriemska Mitrovica; Ochrid, Fruška Hora). Na každú z 

uvedených skupín nachádzame dosť príkladov. 

Z uvedeného vyplýva, že do slovenčiny vo Vojvodine sa 

dostávali aj slová maďarského a nemeckého pôvodu a najmä po roku 

1918 slová srbského pôvodu v súlade so sociolingvistickou situáciou. 

Toto všetko vplývalo a ešte stále vplýva na vývin vojvodinskej 

slovenčiny.  

3 Potreba skúmania vojvodinskej enklávnej slovenčiny a 

preventívna lingvistika  

Slovenčinu vo vojvodine a slovensko-srbský bilingvizmus 

permanentne skúmali (a ešte stále skúmajú) Mária Myjavcová, Miroslav 

Dudok, Dalibor Sokolović, Zuzana Týrová a okrajovo sa tejto 

problematike venovali i Michal Týr, Anna Marićová, Anna Makišová, 

Jasna Uhláriková, Radmila Horáková a iní. 

Preventívna lingvistika ako jazykovedná disciplína úzko súvisí s 

bilingvizmom, resp. multilingvizmom. Práve v enklávach a diaspórach 

je dôležitá prevencia jazyka. Najprv sa lingvistický záujem o 

bilingvizmus vo Vojvodine obmedzoval na lexikálnu rovinu, t.j. 

sústreďoval sa na otázku, ktoré slová sa dostávajú do iného jazyka, 

resp. ktoré interferencie možno identifikovať. Len neskoršie sa do sféry 

záujmu dostali oba jazyky súčasne. 
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Práce sociolingvistického zamerania možno evidovať najmä u 

najznámejšej vojvodinskej lingvistky Márie Myjavcovej (1996; 2001; 

2009a, 2009b; 2015). Celoživotnú pozornosť venovala kontaktovému 

ovplyvňovaniu slovenského jazyka v každodennom styku so srbčinou a 

bilingvizmu v najširšom slova zmysle. Z tejto oblasti napísala mnoho 

odborných článkov, učebníc, príručiek a kníh. Myjavcová skúma 

slovenčinu v bilingválnom prostredí a bojuje za čistotu jazyka, snaží sa 

o vysvetľovanie fungovania a vývinu jazyka v danom prostredí. Jej 

práce sú predovšetkým z tematického okruhu preventívnej lingvistiky, i 

keď to nepomenúva konkrétne týmto pojmom. Svojimi prakticky 

orientovanými, edukačnými a pragmatickými prácami bojuje o 

udržanie slovenčiny vo Vojvodine. Okrem iného uvádza: „V podstate 

však aj jazyková politika, aj preventívna lingvistika majú asi ten istý 

cieľ: zachovanie slovenského spisovného jazyka u nás ako súčasti 

spisovnej slovenčiny v materskom národnom spoločenstve. Ani v 

jednom, ani v druhom smere sa však u nás zatiaľ nič nepohlo, hoci je 

nesporné, že predovšetkým u nás by sa mala začať organizovaná debata 

o budúcnosti slovenského jazyka vo Vojvodine“ (Myjavcová, 2009b, s. 

151). 

Miroslav Dudok, najcitovanejší lingvista z radov vojvodinských 

slovakistov, prvý navrhol aplikovanie preventívnej lingvistiky (2006, s. 

11) z teoretického hľadiska vzhľadom na skutočnosť, že: 

„Deskriptívnolingvistické, tobôž nie preskriptívnolingvistické nástroje 

takýmto a podobným existenčným jazykovým prejavom v špeciálnych 

životných podmienkach len málo pomôžu, lebo sa nedostávajú k 

používateľom enklávnej a diasporálnej slovenčiny ako potenciálne i 

reálne ohrozenej jazykovej entite“ (Dudok, 2006, s. 7). 

Dudok zároveň dôkladne rozpracoval aspekty, ktoré by sa mali 

brať do úvahy pri opise a interpretácii jazykovej situácie slovenčiny vo 

Vojvodine (Dudok, 2008, s. 151 – 152). Potrebu preventívnej lingvistiky 

vysvetľuje tým, že mnohé segmenty vojvodinskej slovenčiny nemožno 

verne opísať, ak budeme mať na zreteli iba východiská deskriptívnej 

lingvistiky (Dudok, 2008, s. 153). V súvislosti s tým konštatuje: 

„Nazdávam sa len, že ani nám, čo sa jazykovými procesmi odborne 

zaoberáme, neunikne jedinečná a neopakovateľná príležitosť v 
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prirodzených podmienkach zachytiť všetky tie komplexné a členité javy 

v jazyku a presne opísať ich kultúrny kód a odkaz“ (Dudok, 2008, s. 42). 

Ďalší dvaja lingvisti Zuzana Týrová (2016) a Dalibor Sokolović 

sa vo svojich výskumoch venujú preventívnej lingvistike a 

ekolingvistike. Týrová skúma iba vojvodinskú slovenčinu, resp. 

slovensko-srbský bilingvizmus a jazykovú situáciu vojvodinských 

Slovákov. Sokolović venoval pozornosť dvom malým slovanským 

jazykom (slovenčine vo Vojvodine a lužickej srbčine v Nemecku) najmä 

vo svojej dizertačnej práci (Sokolović, 2014), kde skúma slovenčinu a 

lužickú srbčinu na základe 10 Haugenových téz (Haugen, 1972, s. 65), 

pričom navrhuje aj niektoré revitalizujúce opatrenia. 

4 Budúcnosť vojvodinskej slovenčiny podľa lingvistov  

Názory na budúcnosť vojvodinskej slovenčiny nie sú podľa 

lingvistov jednotné. Táto problematika bola vždy aktuálna, ale úzko 

súvisí s národnou identitou. Jazyk nemusí byť jediným prejavom 

príslušnosti k danému spoločenstvu, ale veľmi často podporuje 

zachovanie identity. Vojvodinskí Slováci si vybudovali špecifickú 

identitu, na ktorú vplývali faktory balkánskej, juhoslovanskej a 

panónskej proveniencie, identitu odlišnú od Slovákov na Slovensku. Oni 

sa považujú za vojvodinských Slovákov, nie za Srbov. 

Na takúto svojráznosť upozorňuje aj Ján Sirácky v súvislosti so 

skutočnosťou, že keď vojvodinskí Slováci emigrujú, za svoju vlasť 

nepovažujú Slovensko, ale Vojvodinu (Sirácky, 2002, s. 16). Zaujímavé 

je, že práve títo Slováci si dlhšie zachovávajú slovenský jazyk a kultúru 

v porovnaní s prvou vlnou migrantov zo Slovenska. Na otázku prečo sa 

vojvodinskí Slováci tak dlho udržali a zachovali si identitu už vyše 270 

rokov, odpovedal Andrej Mráz. On za dôvod považuje najmä to, že sem 

chodila slovenská inteligencia, ktorá tvrdo pracovala na zachovaní 

jazyka a kultúry (Mráz, 2004, s. 173) a hovorí najmä o tom, že: „Tí zo 

zahraničia živelnejšie sú zainteresovaní o všetko, čo je naše. Netvrdím, 

že v ich nacionalite je všetko pozitívne, naopak, mentalita ľudí, ktorí 

nežijú vo vlastnom národnom prostredí, má mnoho patologických čŕt, 

ale k slovenskosti sa vinú živelnejšie a dramatickejšie, neraz aj 
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sentimentálne a exaltovane, no tieto vlastnosti ťažko by bolo 

odsudzovať, treba ich chápať…“ (Mráz, 2004, s. 39). 

Keď ide o súčasný pohľad na jazykovú situáciu slovenčiny, 

najviac o tom písala už vyššie spomínaná Myjavcová. Budúcnosť 

slovenčiny nevidí pozitívne: „Pri čo len trochu reálnom pozeraní na stav 

našej slovenčiny, tobôž slovenčiny v našom bežnom dorozumievaní, 

optimizmus v súvislosti s jej budúcnosťou sa stáva veru pojmom veľmi 

diskutabilným“ (Myjavcová, 2006, s. 194). 

No o niekoľko rokov neskôr je jej pohľad na túto problematiku 

pozitívnejší: „Akže by sme chceli odpovedať na skeptickú otázku 

perspektívy slovenského jazyka v našom enklávnom slovenskom 

jazykovom spoločenstve a v súvislosti s tým aj na otázku efektívnosti 

dnes už spochybňovaných deskriptívnolingvistických snáh o udržanie 

menšinového jazyka, môžeme sa tu oprieť o skutočnosť, že slovenčina 

vo Vojvodine obstála cez stáročia a že ešte obstojí aj naďalej, 

kýmkoľvek sa nezúži len na hovorený variant. Potom už skutočne 

nasleduje iba vystriedanie jazykového kódu“ (Myjavcová, 2009a, s. 51). 

Dôvodom je možno aj rýchly rozvoj techniky. Internet pozitívne 

ovplyvňuje znalosť jazyka. Rýchlejší a jednoduchší prístup k 

informáciám a slovenčine na Slovensku prispeli k tomu, že si aj mladí 

ľudia osvojujú nové slová, ktoré si prečítajú na internete alebo počujú v 

televízii či internetových programoch, ktoré sledujú aj vo Vojvodine. 

Týmto spôsobom sa obnovuje už takmer archaická slovenčina. Zlá 

ekonomická situácia v krajine a možnosť zamestnania vďaka ovládaniu 

slovenčiny, hoci i na minimálnej úrovni, priniesli veľký záujem o to, aby 

slovenčinu aj ďalej používali aj takí, ktorí pochádzajú zo zmiešaných 

manželstiev. Toto všetko nasvedčuje tomu, že predpovede týkajúce sa 

zachovania jazyka, alebo jeho zanikania, sú relatívne. 

5 Oprávnenosť preventívnej jazykovedy vo vojvodinskej 

slovakistike 

O súčasných trendoch vo vývoji jazyka vo Vojvodine sa dnes 

hovorí viac ako inokedy, lebo evidujeme veľkú snahu o zachovanie 
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jazyka a zabránenie asimilácie. V prípade vojvodinskej slovenčiny, jej 

stavu, perspektívy, problémov tohto jazyka, ktoré odrážajú súčasný stav 

našej spoločnosti, ako aj zmýšľania samotných používateľov, by sme si 

mali uvedomiť aj vlastné lingvoekologické defekty, dominanty, priority 

jazykového ohrozenia v našom kontexte, ako i kroky, ktoré by bolo 

možné podniknúť v tomto smere, aby bola vojvodinská slovenčina aj 

naďalej životaschopná a v tomto bi- či multilingválnom prostredí 

udržateľná. Teórie o poklese jazykovej a komunikačnej kompetencie 

enklávnej slovenčiny (napr. Mária Myjavcová) aj napriek dobrej snahe 

spomaliť proces asimilácie, majú veľmi často opačný efekt, lebo 

nemotivujú používateľov. Preto existuje reálna potreba hľadať nové 

cesty, ktoré spomalia proces zániku vojvodinskej slovenčiny a reálne 

umožnia stagnáciu tohto procesu, resp. ak by sme sa na to pozerali 

optimistickejšie, umožnia jej revitalizáciu. O potrebe preventívnej 

lingvistiky na revitalizáciu vojvodinskej slovenčiny, po vyjdení prvej 

práce Miroslava Dudka, Myjavcová zaznamenáva: „Veríme však, že 

ohlasovaná preventívna lingvistika, nadväzujúc na aktivity 

odchádzajúcej generácie domácich slovenských jazykovedcov, nájde 

cesty a nástroje, ktoré nanovo povzbudia sebazáchovné sily, čiže 

schopnosti revitalizácie slovenského jazyka v našom enklávnom 

jazykovom spoločenstve v srbskej Vojvodine“ (Myjavcová, 2009a, s. 51). 

Na vojvodinskú slovenčinu (okrem globálnych prvkov) v 

podmienkach bilingvizmu najviac vplýva geneticky príbuzný štátny 

jazyk – srbčina. V takýchto podmienkach je vplyv inojazyčných 

ekvivalentov silnejší. Keď hovoríme všeobecne o jazyku vojvodinských 

Slovákov, mohli by sme konštatovať, že je tu výrazná polarita 

vnútrojazykovej situácie. Netreba sa však na to pozerať príliš kriticky, 

lebo i tu, ako i všade vo svete, je znalosť jazyka individuálna. Na jednej 

strane máme používateľov slovenčiny, ktorí dobre ovládajú spisovnú 

normu, ale aj iné formy jazykového spektra. Na druhej strane máme 

príslušníkov národnostnej menšiny, ktorí neovládajú ani spisovnú 

normu slovenčiny, ani jej iné formy, a preto môžeme hovoriť o tom, že 

smerujú k jazykovej asimilácii (aj na úrovni lexiky, aj na úrovni 

gramatiky). Vzhľadom na to, že jazyk je jedným z najdôležitejších 

prejavov identity vojvodinských Slovákov, bolo by žiaduce spomalenie 

a zastavenie asimilácie, a to tak, aby sa podporoval vývin slovenského 
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jazyka vo všetkých oblastiach (súkromná komunikácia, verejná 

komunikácia, školstvo, informovanie, kultúra atď.). Na zachovanie 

jazyka sú okrem politických často potrebné aj iné podmienky, o čom 

Miroslav Dudok hovorí: „V sedemdesiatych rokoch minulého storočia v 

čase tzv. samosprávneho socializmu, keď formálne boli zabezpečené 

rozsiahle minoritné slobody a práva v kultúrnom a jazykovom zmysle, v 

slovenských rodinách prebiehali pomerne rozsiahle asimilačné procesy, 

lebo neboli dobudované potrebné socioekonomické podmienky“ 

(Dudok, 2008, s. 73 – 74). 

Výrazný pokles používateľov zahraničnej slovenčiny v 20. 

storočí (Dudok, 2016, s. 14) poukazoval na dve jazykové tendencie vo 

vývine enklávnej slovenčiny. Boli to jazyková intolerancia, prípadne 

indolencia používateľov majoritného jazyka voči používateľom 

minoritného jazyka (majoritný jazyk sa správa ako veľký voči 

slovenčine ako malému, či recesívnemu jazyku) a vnútrojazykové 

vektory jazyka na ústupe (nezáujem o vlastný jazyk alebo bilingválna 

únava, či asymetrický bilingvizmus a vyčerpanosť enklávnej, resp. 

diasporálnej jazykovej energie). 

David Crystal sa vo svojej knihe Language death (Smrť jazyka) 

vyslovene pýta: koľko relevantných činiteľov zachovania jazyka existuje? 

(Crystal, 2000, s. 129). Hovorí, že sa pravdepodobne v dohľadnej dobe 

nevyhneme všeobecným zisteniam rozdielov alebo zhôd medzi 

situáciami, v ktorých sa nachádzajú jednotlivé ohrozené jazyky. Podľa 

neho suma vektorov zachovania jazyka v bilingválnom alebo 

multilingválnom prostredí nie je vždy a vo všetkých prípadoch rovnaká 

a nespráva sa všade rovnako. Napriek tomu, že preventívne jazykové 

nástroje nemožno vždy a všade aplikovať, apeluje na budovanie 

teoretického rámca, pomocou ktorého by sa mohla mapovať situácia 

revitalizácie a zachovania jazyka. Nič nedosiahneme, ak to budeme 

odkladať, lebo na budovanie teoretického rámca a konštituovanie takej 

teórie nikdy nebudeme mať absolútne všetky údaje. 

Zo súčasných ekolingvistických výskumov (Sokolović, 2014) a 

výskumov slovensko-srbského bilingvizmu (Týrová, 2016) môžeme 

vyvodiť, že Slováci vo Vojvodine majú všetky podmienky na zachovanie 
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jazykovej identity a svojho jazyka, ale Mária Myjavcová zdôrazňuje: 

„Akosi stále viac nám konvenujú tie sprievodné atribúty našej etnicity. 

Tance, spevy, folklór, etnografia. Tu však ide v podstate o pohľad späť. 

Je však najvyšší čas obracať svoje zraky aj do budúcnosti“ (Myjavcová, 

2006, s. 125). 

6 Záver 

Miroslav Dudok zlepšenie situácie vojvodinskej slovenčiny vidí 

v jazykovej štandardizácii zdola, v jazykovom manažmente a v 

preventívnej jazykovede, nepodporujúc iba klasické jazykové nápravné 

prostriedky. V prípade enklávnej slovenčiny veľmi dôležitú úlohu 

zohráva aj vzťah používateľov majoritného jazyka voči používateľom 

minoritného jazyka. Negatívne následky bývajú vtedy, keď sa veľké, 

dominantné jazyky intolerantne správajú voči malým jazykom. 

Rovnako tak negatívny vplyv má aj nezáujem o vlastný jazyk. Aby sa 

zachoval jazyk v bilingválnom prostredí v podmienkach enklávneho 

alebo diasporálneho vývinu, v prvom rade musí existovať vôľa 

koexistovať vo viacjazykovom prostredí, o čom svedčia aj 

ekolingvistické výskumy. Neexistuje rovnaký spôsob, ktorý by sa dal 

aplikovať na všetky prostredia. Pre niektoré prostredia treba hľadať 

nové nástroje, nové cesty zachovania jazyka, a to ekonomické, 

spoločenské, psychologické, kultúrne a iné vektory, kým pre niektoré sú 

postačujúce vnútrojazykové vektory. Je potrebné zdôrazniť, že: 

„Odborné skúsenosti v preventívnej lingvistike neobohatia len 

slovakistický priestor, ale aj všeobecnolingvistický“ (Dudok, 2008, s. 

30). 

Preventívna lingvistika nezaručuje zachovanie daného jazyka v určitom 

prostredí (v našom prípade hovoríme o enklávnej slovenčine vo 

Vojvodine). V každom prípade organizovaný jazykový výskum a 

preventívna lingvistika sú reálna potreba a už samotný záujem o takéto 

otázky predstavuje revitalizačný proces. 
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Zuzana Tirova 

PREVENTIVNA LINGVISTIKA I SLOVAČKI JEZIK U VOJVODINI 

Rezime 

Glavni cilj ovog rada je da se predstavi trenutna jezička situacija slovačke 

manjine u Vojvodini i pitanje neophodnosti konstituisanja preventivne 

lingvistike kako bi se očuvao jezik slovačke enklave. Slovački jezik u Vojvodini 

proučavali su i ispitivali (iz perspektive preventivne lingvistike) Marija 

Mijavec, Miroslav Dudok, Dalibor Sokolović i Zuzana Tirova. Slovac ki jezik 

u Vojvodini je preuzimao i preuzima reči iz kontaktnih jezika: nemačkog, 

mađarskog, srpskog. Preventivna lingvistika je jezička disciplina koja se 

fokusira ne samo na društvene aspekte upotrebe i funkcije jezika, već je 

posvećena i sprec avanju izumiranja jezika. C uvanje jezika je napor da se sprec e 

da jezici postanu nepoznati. Jezik je u opasnosti da se izgubi kada ga više ne 

uče mlađe generacije. Postoje različiti faktori koji mogu da dovedu jezik u 

opasnost da izumre. Jedan je kada deca više ne uče jezik u zajednici ili postoje 

politički ili ekonomski problemi. U radu je dat pregled teorijskih pozadina za 

istraživanje aspekata slovačko-srpske dvojezičnosti u Vojvodini i preventivne 

lingvistike. Pored standardnih ekstralingvističkih, društveno-političkih i 

kulturnih alata preventivne lingvistike, u situaciji jezika enklave legitiman je i 

potencijal arealne, uporedne i tipološke lingvistike. 

Ključne reči: preventivna lingvistika, slovački, srpski, nemački, mađarski, 

Vojvodina, dvojezičnost, većinski jezik, manjinski jezik 

 

Zuzana Týrová 

PREVENTIVE LINGUISTICS AND THE SLOVAK LANGUAGE IN VOJVODINA 

Summary 

The main objective of this paper is to present the current linguistic situation of 

the Slovak minority in Vojvodina and the issue of the necessity of constituting 

preventive linguistics in order to preserve Slovak as the language of an 

enclave. The Slovak language in Vojvodina has so far been studied and 

examined (from the perspective of preventive linguistics) by Mária Myjavcová, 

Miroslav Dudok, Dalibor Sokolović, and Zuzana Týrová. It has been found to 
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borrow words from contact languages, primarily German, Hungarian (in 

former times) and Serbian (currently). Preventive linguistics is a linguistic 

discipline that not only focuses on social aspects of the use and function of 

language, but is also concerned with protecting languages from extinction. 

Language preservation is the effort to prevent languages from dying. A 

language is at risk of dying when it is no longer taught to younger generations. 

There are different factors that can put a language in danger of becoming 

extinct. One is when a language is no longer being taught to the children of a 

language community or when there are political or economic problems. The 

paper provides an overview of the theoretical background for exploring 

aspects of Slovak-Serbian bilingualism in Vojvodina and for preventive 

linguistics. In addition to the standard extralinguistic, socio-political, and 

cultural tools of preventive linguistics, the potentials of areal, comparative, and 

typological linguistics are also legitimate in studying the language of an 

enclave. 

Keywords: preventive linguistics, Slovak, Serbian, German, Hungarian, 

Vojvodina, bilingualism, majority language, minority language 
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VOJVODINSKÍ SLOVÁCI AKO PREKLADATELIA POÉZIE V 

MEDZIVOJNOVOM OBDOBÍ – NA PRÍKLADE PREKLADOV V 

ČASOPISE NÁŠ ŽIVOT 

Abstrakt: V príspevku sa zameriavame na preklady poézie, ktoré publikovali 

vojvodinskí Slováci v medzivojnovom období, s osobitným zameraním na 

preklady zverejnené v časopise Náš život. Podklady na vypracovanie štúdie 

sme čerpali v dostupných bibliografiách a v publikovaných prekladoch. Cieľom 

štúdie je doplniť údaje o prekladateľoch daného obdobia a prostredníctvom 

analýz vybraných prekladov poukázať na ich podoby a podiel vojvodinských 

Slovákov v dobovom interliterárnom procese. Štúdia je pokračovaním analýz 

prekladov vojvodinských Slovákov, ktorých výsledky sme parciálne publikovali 

v dvoch predchádzajúcich elektronických zborníkoch (2018, 2019).  

Kľúčové slová: preklad, medziliterárny proces, poézia, Slováci na území 

Vojvodiny, Náš život 

 

1 Úvodom 

Pozícia vojvodinských Slovákov ako menšiny v medzivojnovom 

období v Juhoslovanskom štáte umožňovala nielen zapájanie sa do 

medziliterárnych a medzikultúrnch procesov domovského štátu, 

Slovenska, ale aj tvarovanie vlastného vojvodinského kontextu, k čomu 

prispeli aj vzájomné preklady. V príspevku sa zameriavame na kritériá 

voľby a podoby prekladov poézie, ktorým sa venovali vojvodinskí 

Slováci v medzivojnovom období v časopise Náš život. V 

predchádzajúcich štúdiách o preklade sme sa venovali teoretickým 

východiskám analýzy prekladu ako interliterárneho procesu (Šimáková 

Speváková, 2018), ako aj prekladom autorov na území Vojvodiny na 
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konci 19. a na začiatku 20. storočia (Šimáková Speváková, 2019).1 

Štúdia pokračuje v analýze prekladov poézie a jej cieľom je doplniť 

existujúce poznatky o prekladateľoch, poukázať na podoby prekladov 

v interliterárnom procese a podiel vojvodinských Slovákov v týchto 

procesoch medzivojnového obdobia.  

Z doterajších výskumov prekladov a najmä z bibliografických 

záznamov zisťujeme, že vojvodinskí Slováci prekladali 

v medzivojnovom období najviac do slovenčiny. Z periodickej tlače 

v srbskom jazyku medzivojnového obdobia je doposiaľ preskúmaný 

Letopis Matice srbskej, v ktorom je dosť textov venovaných slovenskej 

poézii v srbskom preklade, pričom prekladateľmi boli Srbi. Až 

v sedemdesiatych rokoch 20. storočia sa v Letopise Matice srbskej 

vyskytujú preklady slovenskej poézie do srbčiny od vojvodinského 

Slováka – boli to preklady veršov Jána Stacha a Vlastimila Kovalčíka, 

ktoré urobil Víťazoslav Hronec. V tomto období sú v Letopise Matice 

srbskej prístupné aj preklady básní Františka Lipku od Ljubomira 

Simovića (Harpáň, 1978). Keď ide o evidovanie prekladov do 

slovenčiny v medzivojnovom období, ako hlavné pramene výskumu 

sme použili Bibliografia časopisu Náš život (1933 – 1940, 1946 – 1947) 

od Samuela Čelovského (1984), v súvislosti s prekladmi jednotlivcov 

sme konzultovali tiež Bibliografiu Nového života 1949 – 1973 (1973), 

ako i Bibliografiu básnických príspevkov v časopise Rozhľady (1952 – 

1969) (1993), obe zostavil Víťazoslav Hronec, tiež prieskumy o 

zastúpenosti slovenských vojvodinských autorov v Slovenských 

pohľadoch Michala Harpáňa (2017). V analýzach sme rešpektovali 

doterajšie výskumy danej oblasti od Jána Jankoviča, publikované 

v dvoch knihách Chorvátska literatúra v slovenskej kultúre I. (1997) a 

Slovník prekladateľov s bibliografiou prekladov z macedónčiny, srbčiny, 

chorvátčiny a slovinčiny (2005). Jankovič eviduje prekladateľov z radu 

vojvodinských Slovákov a preklady charakterizuje všeobecne, bez 

uvádzania konkrétnych analýz. V príspevku sa podrobnejšie 

                                                           
1 Štúdie boli publikované v elektronických zborníkoch, ktoré sú dostupné na: 

http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2018/978-86-6065-460-3 a 

http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2019/978-86-6065-525-9 

http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2018/978-86-6065-460-3
http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2019/978-86-6065-525-9
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zameriavame najmä na tie texty prekladov v časopise Náš život, 

o ktorých sa doposiaľ málo písalo. Dotkneme sa aj časopisov, akým bola 

budapeštianska Slovenská jednota, tlačená počas druhej svetovej vojny, 

v ktorej evidujeme niekoľko prekladov poézie od autorov, ktorí 

zverejnili preklady aj v Našom živote. Podobne ako v predchádzajúcom 

príspevku (2019) v pokračovaní našej práce sme sa rozhodli pre 

metódu evidencie prekladateľkých mien, pri ktorých uvádzame 

publikované preklady, ako aj prípadné kritické ohlasy o daných 

prekladoch. Súčasťou štúdie sú naše vlastné komentáre k daným 

prekladom. 

2 Vojvodinskí Slováci ako prekladatelia poézie v medzivojnovom 

období v časopise Náš život 

Na nevyhnutnosť vzniku literárneho a vedeckého časopisu 

vojvodinských Slovákov, najmä po založení Matice slovenskej v roku 

1932 v Báčskom Petrovci, ukázal jej čestný predseda, pedagóg a širšie 

známy komeniológ, univerzitný profesor Ján Kvačala. V boji o vydávanie 

časopisu významnú úlohu zohral spisovateľ Ján Čajak, prvý šéfredaktor 

novozaloženého matičného časopisu Náš život. Prvé číslo Nášho života 

vyšlo v máji 1933, celkove vyšlo 10 ročníkov, najprv osem čísel do roku 

1941 a ďalšie dva po vojne v rokoch 1946 a 1947. V podtitule časopisu 

bolo uvedené, že to je časopis Matice slovenskej v Juhoslávii, pričom, 

ako uvádza Samuel Čelovský, časopis „odzrkadľoval literárne, kultúrne 

a vedecké ambície vojvodinských Slovákov“ (Čelovský, 2010, s. 267). 

V tridsiatych rokoch v Našom živote traja autori publikovali preklady 

poézie: Ján Čajak mladší, Juraj Mučaji, ktorý publikoval pod 

pseudonymom J. M. Krajan a tretím prekladateľom veršov bol dramatik 

Vladimír Hurban Vladimírov ˗ VHV, ktorého preklady sú doposiaľ 

evidované iba v bibliografii Samuela Čelovského (1984, s. 68). 

V štyridsiatych rokoch 20. storočia v Našom živote pribudli preklady 

Zlatka Klátika a prvýkrát na stranách tohto časopisu sa ako prekladateľ 

objavuje Ján Labáth, v druhej polovici 20. storočia jeden 

z najplodnejších prekladateľov z radov vojvodinských Slovákov.  

Prekladateľská činnosť Jána Čajaka mladšieho (1987 – 1982) 

predchádzala knižnému publikovaniu jeho literárnej tvorby. 
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V tridsiatych rokoch 20. storočia publikoval vlastné básne a preklady zo 

srbochorvátskeho jazyka aj v Našom živote. Čajak mladší si na preklad 

volil najmä modernistických a medzivojnových básnikov. Medzi prvými 

preložil poéziu chorvátskych autorov Miroslava Krležu a Gustava 

Krkleca, patriacich medzi predstaviteľov expresionizmu. Zo srbskej 

poézie preložil básne Desanky Maksimovićovej ako aj dvoch klasických 

autorov, chorvátskeho predstaviteľa realizmu Silvia Strahimira 

Kranjčevića a srbského modernistu Jovana Dučića. Jankovič eviduje, že 

Čajak mladší počas Druhej svetovej vojny publikoval preklady 

v budapeštianskej Slovenskej jednote, v ktorej bol prvýkrát publikovaný 

preklad historickej drámy Hasanaginica Aleksu Šantića (1942). 

Neskoršie tento preklad vyšiel knižne na Slovensku (1964), čo Jankovič 

hodnotí ako Čajakov najznámejší prekladateľský počin (Jankovič, 2005, 

s. 68). O vlastnostiach Čajakových básnických prekladov sa Jankovič 

zmieňuje všeobecne, pričom ako najvýznamnejšie uvádza zúžitkovanie 

jazykových bilingválnych predpokladov, ako aj skúseností z vlastnej 

tvorby, potom aj všímanie si autorov a javov, „ktoré ostali mimo záujmu 

pragmaticky orientovaných produktívnych prekladateľov.“ (Jankovič, 

2005, s. 68). Preklady chorvátskych autorov od Jána Čajaka mladšieho 

v Našom živote eviduje Jankovič i v bibliografii prekladov v monografii 

Chorvátska literatúra v slovenskej kultúre I. (Jankovič, 1997, s. 277).  

Preklad poézie Miroslava Krležu od Jána Čajaka mladšieho patrí 

medzi prvé preklady chorvátskeho spisovateľa do slovenčiny.2 V roku 

1934 v časopise Náš život (č. 2, s. 23) vyšiel Čajakov preklad Krležovej 

básne Rezignácia (Rezignacija). Uvedený preklad nebol prvým 

publikovaným textom Miroslava Krležu v Našom živote, v tom istom 

roku, ako aj rok predtým, vyšli preklady úryvkov z prózy Čertov ostrov 

(Vražji otok), ktoré vypracoval neskoršie známy a uznávaný prekladateľ 

                                                           
2 Prekladu poézie, prózy a kritickej recepcii chorvátskej literatúry v časopise 

Náš život sme sa podrobnejšie venovali v štúdii prezentovanej na 

Medzinárodnej vedeckej konferencii pri príležitosti 25. výročia vzniku 

slovakistiky na Univerzite v Záhrebe, ktorá sa konala 6. a 7. decembra 2019 na 

záhrebskej Filozofickej fakulte. Časť o preklade Krležovej básne Rezignácia 

sme prezentovali v rámci konferenčného výstupu.  
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z radov vojvodinských Slovákov Andrej Vrbacký. Spolu s prekladom 

Krležovej Rezignácie v tom istom čísle bol publikovaný aj Čajakov 

preklad básne Jovana Dučića Dubrovnícky vyslanec (Dubrovački 

poklisar).  

Krležova báseň Rezignácia (Rezignacija) vyšla prvýkrát 

v Záhrebe v roku 1919, písaná je vo voľnom verši a tematizuje 

melanchóliu lyrického subjektu, podáva obrazy v pokojnom rytme a bez 

expresívnej patetiky, lyrický subjekt je osamotený a túži po hudbe ako 

svojráznom ukľudnení vnútorného nepokoja prameniaceho v smútku 

za blízkymi, ktorí sú už nebohí, splývajú so „žltou hlinou“. 

(http://krlezijana.lzmk.hr/clanak.aspx?id=907). Text prekladu 

Rezignácie prenáša melancholickú atmosféru v podobne tichom rytme 

voľného verša originálu. Štylistickú rovnováhu medzi originálom 

a prekladom udržiava zvukovou stránkou a emocionálnu prifarbenosť 

veršov zvolacími rečníckymi prostriedkami: „O, sada o ponoći 

u samrtnim bolima tmine“ (Krleža, 1982, s. 173)3 – „Ó, teraz, o polnoci, 

pod smrteľnými bôľmi temna“ (Krleža, 1934, s. 23), „A, eto:“ (Krleža, 

1982, s. 173) – „A, pozri:“ (Krleža, 1934, s. 23). V preklade verša „kao 

sjene kroz kristalnu dvoranu“ (Krleža, 1982, s. 173) – „ako tône cez 

krištáľnu dvoranu“ (Krleža, 1934, s. 23), – Čajak použil dobovo aktuálne 

prídavné meno „krištáľnu“, podobne vo veršoch: „stihove pišemo, 

pisma“(Krleža, 1982, s. 173) tiež z dnešného aspektu zastaraný výraz: 

„veršíky píšeme, písma“ (1934, s. 23, podčiarkla aut.) vo význame listu. 

V básni zaujme preklad chorvátskeho „pokapamo“ vo význame 

pokropiť do slovenského ekvivalentu „zakopávame.“, pričom 

metaforický obraz zostáva zachovaný: „i sve to pokapamo u knjige,“ 

(Krleža, 1982, s. 173) – „a všetko to zakopávame do kníh“ (Krleža, 1934, 

s. 23). Vcelku melancholickú atmosféru a osamotenosť lyrického 

subjektu obdržala aj básnická forma prekladu. Báseň pôvodne vyšla 

v zbierke Lirika (Lyrika, 1919), v cykle Pesme bez poante (Básne bez 

pointy). Uvádzame to preto, lebo neskoršie Krleža publikoval cyklus 

                                                           
3 Originálne verše básne Rezignacija Miroslava Krležu citujeme z tretej knihy 

Zobraných diel Miroslava Krležu, Pesme, ktorú vydalo Sarajevské 

vydavateľstvo Oslobodjenje v roku 1982. 

http://krlezijana.lzmk.hr/clanak.aspx?id=907
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pod názvom Pjesme o rezignaciji (Básne o rezignácii) v zbierke Knjiga 

lirike (Kniha lyriky) (1932), v ktorom nachádzame báseň s rovnakým 

názvom Rezignácia, ktorá nie je preložená do slovenského jazyka.  

Jovan Dučić je známym srbským modernistom a Čajak si na 

preklad zvolil dve Dučićove básne z dubrovníckeho cyklu: Dubrovnícky 

Madrigál a Dubrovnícky vyslanec (Dubrovački Madrigal, Dubrovački 

poklisar). Preklad Dubrovníckeho Madrigalu vyšiel v Našom živote v máji 

1933 (č. 1, s. 5), autor prekladu sa tu podpísal ako Ján Čajak junior. 

Básne dubrovníckeho cyklu Dučić prvýkrát publikoval v časopise Srpski 

književni glasnik, ktorého zakladateľom a prvým redaktorom bol 

Bogdan Popović, autor jednej z prvých Antológií novšej srbskej lyriky 

(Antologija novije srpske lirike), do ktorej zaradil aj Dučića. Čajak pri 

výbere Dučićových veršov uplatnil estetické kritérium, zvolil si básne z 

cyklu, ktorý podľa srbského kritika Milana Kašanina predstavuje „jeden 

z najvyspelejších Dučićových básnických cyklov“ (podľa Nenadović-

Božanić, 2017, s. 644). V prekladoch oboch Dučićových básní je 

zachovaná veršová forma v podobe štyroch štvorverší a zachovaný je aj 

striedavý rým. Dodržiavanie rýmu v preklade sprevádza miestami 

inverzia v rámci veršov, ktorá je však pri preklade poézie niekde 

nevyhnutná. Aj keď autor tendoval k doslovnejšiemu prekladu, Čajakov 

básnický naturel sa tvorivo uplatnil v preklade básne Dubrovnícky 

Madrigal, v ktorom sémantické celky/verše originálu nahrádzal 

adekvátnym obrazom v preklade: „kao da nikada ništa bilo nije“ 

(https://www.poezija.info/srbija/dubrovacki-madrigal-jovan-ducic/) – 

„minulosť necháme prílivom tiecť mäkkým“ (Dučić, 1933, s. 5).  

Podobný štýl uplatnil Čajak mladší aj pri preklade veršov 

srbskej poetky Desanky Maksimovićovej. Slovenskému čitateľstvu ju 

predstavil básňou Jedna smrť (Jedna smrt) (Náš život 1937, č. 2, s. 92). 

Báseň Jedna smrť je jedna z prvých publikovaných básní 

Maksimovićovej, ktorá vyšla v srbskom literárno-politickom časopise 

Misao v roku 1920. Preklad síce nemôžeme hodnotiť ako pohotový 

(aktuálny), no vzhľadom na blízkosť slovenského a srbského jazyka 

a juhoslovanský kontext, odkiaľ pochádzal Čajak, možno ho vnímať ako 

informatívny vzhľadom na dobového čitateľa na Slovensku. V preklade 

tejto modernistickej básne Čajak mladší dodržiava originál 

https://www.poezija.info/srbija/dubrovacki-madrigal-jovan-ducic/
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zachovávajúc rytmus a rým, ktorému podrobuje lexikálnu obsadenosť 

slov v rýmových pozíciách – na dosiahnutie tohto cieľa prekladateľ 

miestami použil inverziu. Ojedinele sa vyskytujú lexikálne zmeny, 

napríklad, verš „juče, kad zora svanu“ 4 v preklade znie: „včera, keď 

kmitly zory,“ (Maksimović, 1937, s. 92), pričom preklad môžeme 

charakterizovať ako jemne expresívnejší než originál. V pokračovaní 

uvádzame ukážku originálu a prekladu prvej strofy básne Jedna smrť 

(Jedna smrt) D. Maksimovićovej:  

„Zavole zumbul lepi 

juče, kad zora svanu 

i sunce poljubi cveće, šume i poljanu 

i na njoj rosnu travu 

ljubičicu plavu 

zavole zumbul lepi.“ 5 

„Zaľúbil narcis pekný – 

včera, keď kmitly zory 

a slnce zľúbalo kvieťa, nivy ba aj hory,  

rosnatú tiež v nich trávu – 

fialôčku plavú 

zaľúbil narcis pekný.“ 

(Maksimović, 1937, s. 92) 

 

Medzi prekladmi básnických textov Jána Čajaka mladšieho 

v Našom živote nachádzame básne chorvátskeho autora Gustava 

Krkleca Krídla (Náš život, 1934, č. 2, s. 14), tiež klasika chorvátskeho 

realizmu Silvia Strahimira Kranjčevića Posledný Adam (Náš život, 1934, 

č. 2, s. 51 – 52). V piatom ročníku časopisu Náš život evidujeme aj 

Čajakove preklady básne Dušana Djukića Odkaz (1937, č. 1, s. 10), 

Velimira Živojinovića Massuka a básne Dve ruže (podobne 1937, č. 1, s. 

11) a tiež báseň Jely Spiridonovićovej- Savićove Žena (1937, č. 2, s. 71).  

Preklady poézie, ako sme už uviedli, publikoval Čajak mladší aj 

v časopise Rozhľady, V tomto časopise sa o jeho prekladoch zmienil 

Andrej Vrbacký v článku Tretí z rodu Čajakovcov (Rozhľady, júl 1967, č. 

7, s. 9), v ktorom píše: „Inak Čajak-spisovateľ a Čajak-prekladateľ 

                                                           
4 Originálne verše Desanky Maksimovićovej uvádzame podľa internetového 

zdroja http://publicfigure.me/sr/2019/01/25/desanka-maksimovic-jedna-

smrt/.  

5 Podľa internetového zdroja http://publicfigure.me/sr/2019/01/25/ 

desanka-maksimovic-jedna-smrt/.  

http://publicfigure.me/sr/2019/01/25/desanka-maksimovic-jedna-smrt/
http://publicfigure.me/sr/2019/01/25/desanka-maksimovic-jedna-smrt/
http://publicfigure.me/sr/2019/01/25/desanka-maksimovic-jedna-smrt/
http://publicfigure.me/sr/2019/01/25/desanka-maksimovic-jedna-smrt/
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prejavuje sa zdanlivo ako by tu išlo o dve umelecké bytosti. Lebo kým 

ako spisovateľ píše hlavne prózu, ako prekladateľ prekladá hlavne 

poéziu: Vojislava Ilića, Aleksu Šantića, Djuru Jakšića a iných. Poéziou je 

aj ,Hasanaginica‘ a poéziou je aj divadelná hra Borislava Mihajlovića 

Mihiza ,Banović Strahinja‘, ktorá vyšla nedávno v Bratislave.“ (Vrbacký, 

1967, s. 9). Mihizova hra Banović Strahinja, ako uvádza neskoršie Ján 

Jankovič, vyšla knižne v Bratislave v roku 1966, „ale vo vtedajších 

pomeroch na slovenských scénach nebolo pochopenie pre uvedenie 

nekonvenčne spracovanej témy z juhoslovanskej hrdinskej epiky.“ 

(Jankovič, 2005, s. 68).6  

Čajakovu voľbu modernistických a medzivojnových autorov na 

prekladanie môžeme charakterizovať ako individuálny prejav, prípadne 

ako redakčnú politiku časopisu, pričom sa dá rozoznať niekoľko 

kritérií: estetické meradlá pre poetologické vlastnosti poézie, pozitívna 

recepcia autorov, prípadne osobná náklonnosť prekladateľa k tým 

veršom, ktoré boli blízke jeho vlastnej tvorbe. Informatívna funkcia 

prekladov bola podriadená estetickým kritériám voľby. Krleža bol 

považovaný za najsilnejšieho spomedzi nielen chorvátskych, ale 

všeobecne juhoslovanských autorov – takto o ňom písal Ljubomir 

Marković v Slovenských pohľadoch v roku 1922 a citoval ho Branislav 

Choma (1969, s. 360). Podobne boli v srbskej kultúre uznávaní básnik 

Jovan Dučić a poetka Desanka Maksimovićová. Môžeme potvrdiť, že 

prednosťami Čajaka mladšieho pri prekladaní boli východiskový 

juhoslovanský kontext, v ktorom sa autor narodil a pôsobil, vďaka 

ktorému bližšie sledoval originálnu tvorbu a dobové hodnotenie 

juhoslovanských autorov, tiež prirodzené poznanie srbochorvátskeho 

jazyka, ale aj pedagogická práca na gymnáziu Jána Kollára v Báčskom 

Petrovci, ktorá si vyžadovala vysokú úroveň znalosti spisovnej 

slovenčiny. Netreba zanedbať ani Čajakovu vlastnú náklonnosť 

k písaniu poézie daného obdobia, ktorá prispela ku kvalitným 

                                                           
6 Čajakove preklady poézie Vojislava Ilića a Djuru Jakšića, ktoré spomína 

Vrbacký, Jankovič vo svojich publikáciách o preklade neeviduje, nie sú 

publikované v Našom živote. Bolo by potrebné urobiť ďalší prieskum tlače, aby 

sa evidovali aj tieto Čajakove preklady.  
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predpokladom na prekladateľskú činnosť, čo potvrdzujú pedantne 

vypracované preklady.  

V tridsiatych rokoch 20. storočia evidujeme v časopise Náš život 

preklady textov srbského básnika Milana Ćurčina.7 Preklady štyroch 

básní pod spoločným titulom Z poézie M. Ćurčina publikoval 

v slovenskom jazyku Vladimír Hurban Vladimírov ˗ VHV (1884 – 

1950). S údajom o prekladoch poézie VHV sme sa streli iba v Bibilografii 

Nášho života (Čelovský, 1984, s. 71). Ide pravdepodobne o ojedinelý 

prekladateľský počin tohto autora, čo môže byť dôvodom, prečo ho vo 

svojom Slovníku prekladateľov (2005) ani v iných publikáciách 

venovaných prekladu zo srbochorvátskeho jazyka, neuvádza Ján 

Jankovič. Okrem prekladov básní VHV jediný publikoval aj poznámku 

prekladateľa o tom, odkiaľ dané básne prebral. Poznámku uvádza na 

začiatku svojho príspevku: „Pred samou vojnou (roku 1913) vydala 

Matica hrvatska v Záhrebe Antológiu novšej srbskej lyriky. Medzi 

najnovšími básnikmi nachádza sa meno M. Ćurčina. Tento zaujímavý 

básnik má tam niekoľko svojich básní, ktoré i po blízko dvadsiatich 

rokoch nestratili svoju čerstvosť – alebo ako by sme povedali svoju 

eleganciu a – modernosť. Podávam tu štyri jeho básne – neforemne síce 

preložených, ale som sa snažil úplne sa držať originálu, aby sa nestratil 

ten zvláštny pel jeho lýry.“ (VHV, 1933, s. 66).8 Úvodná autorova 

poznámka si žiada niekoľko upresnení. Kniha poézie, z ktorej VHV 

čerpal verše M. Ćurčina, bola Antológia novšej srbskej lyriky (Antologija 

novije srpske lirike), ktorú zostavil jeden z najznámejších srbských 

literátov – Bogdan Popović. Ide o relevantnú antológiu v srbskej 

literatúre, ktorej prvé vydanie vyšlo v Záhrebe vo vydaní Matice 

chorvátskej v roku 1911 (predpokladáme, že v Hurbanovom úvode išlo 

o chybu), a hneď o rok 1912 aj vydanie v Belehrade (vydavateľstvo 

Dositeja Obradovića). Popovićova antológia mala doposiaľ 24 vydaní, 

                                                           
7 Náš život, 1. august 1933, 2, s. 66 – 68.  

8 Citát uvádzame s minimálnymi zásahmi z hľadiska pravopisu súčasnej 

spisovnej slovenčiny. 
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posledné bolo publikované k storočnici prvého vydania (2011).9 

Dôvody dlhodobej aktuálnosti tejto antológie sa pripisujú kritériám 

výberu z tvorby básnikov, ktoré uplatňoval Popović – boli to, ako autor 

písal v predslove, od začiatku do konca estetické meradlá. Do uvedenej 

antológie bol teda zaradený aj srbský básnik Milan Ćurčin, z ktorého 

tvorby VHV vybral štyri básne: Na bále (Na balu), Vo trojme (U troje), 

Nechajte ma po svojom! (Pustite me kako ja hoću) a Zabočenie (Na 

stranputici).  

V poznámke tiež prekladateľ uvádza, že sa snaží držať sa 

originálu, túto snahu možno sledovať cez konkrétne verše originálu a 

prekladu, avšak isté časti prekladu odhaľujú tvorivosť, ktorou sa do 

cieľového jazyka prenáša význam, pričom sa zachováva i forma. 

Ilustrujeme to príkladom prekladu prvej strofy básne Nechajte ma po 

svojom! (Pustite me kako ja hoću): 

„Pustite me kako ja hoću 

Zašto uvek jedno i isto, 

Zar baš mora biti jasno i čisto, 

I svuda propisan broj!? 

Ta pesma nije akt, i mis´o nije slovo. 

A duh traži uvek novo, 

I hoće da bude svoj.“10 

„Nechajte ma po svojom 

Prečo vždy len jedno a to isté? 

Či ozaj musí byť všetko jasné a čisté? 

A všade isté kroje? 

Veď pieseň nie je akt – myseľ sa netká, 

duch nedrží sa pravítka 

a chce mať svoje!“ 

(Ćurčin, 1933, s. 67) 

 

Zmeny v preklade vznikli v rýmových pozíciách v druhom 

a treťom verši, štvrtom a poslednom verši prvej strofy, tiež v piatom 

a šiestom verši s cieľom zachovať rozloženie rýmov ako v originálnej 

verzii. Výber a preklad Vladimíra Hurbana Vladimírova odhaľujú 

                                                           
9 V knižničnej databáze Cobiss sa uvádza aj ďalšie vydanie s vročením 2020, 

ktoré je v danej chvíli tlači (25. 6. 2020). 

10 Originál Ćurčinovej básne Pustite me kako ja hoću! citujeme z Antológie 

novšej srbskej lyriky Bogdana Popovića, dostupného elektronického vydania: 

https://www.scribd.com/doc/21953820/Antologija-novije-srpske-lirike-

Popovi%C4%87-Bogdan, návšteva stránky dňa: 7.04.2019. 

https://www.scribd.com/doc/21953820/Antologija-novije-srpske-lirike-Popovi%C4%87-Bogdan
https://www.scribd.com/doc/21953820/Antologija-novije-srpske-lirike-Popovi%C4%87-Bogdan
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autorovu orientáciu na estetické kritériá a príklon k avangardným 

autorom. Preklad Ćurčinovej poézie je v slovenskom kontexte ojedinelý, 

zatiaľ čo srbský modernista Jovan Dučić bol zastúpenejší v prekladoch 

vojvodinských Slovákov aj neskoršie, podobne ako Krleža.11  

Srbského modernistického básnika Jovana Dučića popri 

Čajakovi mladšom prekladal v tridsiatych rokoch aj Juraj Mučaji (1919 

– 1945), neskôr Dučićovu báseň preložil Ján Labáth. Juraj Mučaji bol 

prvý moderný básnik juhoslovanských (vojvodinských) Slovákov, 

kritik, prekladateľ, novinár budapeštianskej Slovenskej jednoty, učiteľ. 

Básne a preklady básní v medzivojnovom období publikoval pod 

pseudonymom J. M. Krajan prevažne v Našom živote. V medzivojnovom 

období v tomto časopise vyšlo 39 Mučajiho originálnych básní, 

najznámejšia je Braňova družina, Pieseň o petrovských poliach, ktorá 

vyšla posmrtne (1946), redaktor ju uviedol dlhším úvodom a jej vznik 

je datovaný do roku 1942. Prekladov Juraja Mučajiho je v Našom živote 

podstatne menej ako originálnej tvorby. Mnohé však, ako je známe, 

zostali v rukopisnej pozostalosti a neboli publikované, iba niektoré 

z pozostalosti boli zverejnené posmrtne.  

                                                           
11 V príspevku prednesenom na Medzinárodnej konferencii v Záhrebe 6. a 7. 

decembra 2019 sme písali o prekladoch poézie M. Krležu, publikovaných 

v sedemdesiatych rokoch 20. storočia: Ku Krležovej poézii sa vojvodinskí 

Slováci opäť primkli v sedemdesiatych rokoch 20. storočia publikovaním básní 

tohto autora v preklade Michala Babinku. Štvrté číslo Nového života v roku 

1973 bolo venované tvorbe Miroslava Krležu a vtedy boli uverejnené aj úryvky 

z prekladu románu Vetry nad provinčným mestom od Branislava Chomu ako 

ukážka knižného prekladu, ktorý vydali spoločne bratislavské vydavateľstvo 

Tatran a Obzor v Novom Sade toho istého roku. V danom čísle Nového života 

vyšiel cyklus Krležových básní pod názvom Farba vzduchu, ktorý zahrnoval 

básne Ohnivý vietor (Plameni vjetar), Noc na vidieku (Noć u provinciji), Taká je 

smutná noc v malom meste (Kako je žalosna noć u malome gradu), Jesenná 

pieseň (Jesenja pjesma), Červený súmrak (Crveni suton), Dedinský kostol (Seoska 

crkva). V Babinkových prekladoch cítiť básnický naturel, preklad je voľnejší 

než Čajakov, ktorý bol doslovnejší.  
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Mučajiho preklady básní Listopad (Padanje lišća) a Smutná 

pieseň (Crna pesma) Jovana Dučića vyšli v tom istom čísle Nášho života v 

roku 1938 (6. apríla 1938, s. 24 – 25). Báseň Listopad, v origináli 

Padanje lišća,12 je rýmovaná, obsahuje päť štvorverší, má striedavý rým, 

ktorý sa Mučaji snaží dodržať aj v preklade. V prvej strofe však 

nachádzame odchýlku v rýmovaní vo štvrtom verši: „padalo je veče na 

vodu široku“13 v preklade „a spúšťal sa večer na širokú vodu“ (Dučić, 

1938, s. 24) – nie je jasné, z akých dôvodov prekladateľ vykonal 

inverziu posledných slov vo verši, keďže by iný rozvrh slov nemenil ani 

význam, ani rytmus. Istý druh odchýlky sme našli pri preklade tretej 

strofy. V poslednom verši tretej strofy originálu je totiž takýto text: 

„tuda, gde sve tako umiraše mirno“14, v zverejnenom preklade znie: 

„tam, kde všetko vrelo tak tíško pokojné...“ (Dučić, 1938, s. 25) 

predpokladáme, že namiesto slovka „mrelo“ sa nedopatrením vyskytol 

preklad „vrelo“. Posledná strofa básne tiež nie je kompletne preložená 

a obsahuje iba dvojveršie namiesto štvorveršia. Je možné, že pôvodná 

Dučićova verzia tejto básne neobsahovala posledné štvorveršie, avšak 

to je menej pravdepodobné, keďže Dučić je v srbských literárnych 

dejinách, napríklad u Deretića, známy ako jeden z najlepších 

verzifikátorov (https://www.rastko.rs/knjizevnost/jderetic). Druhá 

Dučićova báseň, Smutná báseň (Crna pesma), v preklade Juraja 

Mučajiho, je prebratá zo zbierky Plave legende (Modré legendy), 1905, 

ktorá vznikla počas Dučićovho pobytu v Ženeve. Ide o báseň v próze, v 

preklade ktorej nachádzame na dvoch miestach lexikálne zmeny. Názov 

Crna pesma (Čierna báseň/pieseň) v preklade znie Smutná pieseň, 

pričom predpokladáme, že ide o prekladateľovu interpretáciu názvu. 

Podobne nachádzame zmeny v časti verša „nad kojim je mrki čempres 

šumio dugim crnim šumom,-„ 15 v preklade „nad ktorým šumela bažalička 

                                                           
12 Dučić túto báseň zaradil do prvej zbierky Pesme sunca (Básne slnca), 1901.  

13 Originál Dučićovej básne uvádzame podľa elektronického zdroja: 

https://www.poezija.info/srbija/padanje-lisca-jovan-ducic/  

14 Pozri poznámku pod čiarou č. 13. 

15 Na ilustráciu a porovnanie s prekladom uvádzame originálne verše J. Dučića 

podľa internetového portálu: http://blogaritam.blogspot.com/2011/12/ 

jovan-ducic-crna-pesma.html 

https://www.rastko.rs/knjizevnost/jderetic
https://www.poezija.info/srbija/padanje-lisca-jovan-ducic/
http://blogaritam.blogspot.com/2011/12/jovan-ducic-crna-pesma.html
http://blogaritam.blogspot.com/2011/12/jovan-ducic-crna-pesma.html
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akýmsi dlhým, smutným šumom...“ (Dučić, 1938, s. 25), v ktorom v 

spojení „mrki čempres“ ide o „temný cyprus“, nie bažaličku. Keď 

porovnáme Mučajiho a Čajakov preklad Dučića, môžeme si všimnúť 

doslovnejší preklad u Čajaka mladšieho, aj keď nemožno poprieť 

Mučajiho úsilie o zachovanie významovej a formálnej stránky Dučićovej 

básne.  

Aj keď nepatrí do medzivojnového obdobia, v danom kontexte 

by sme pri Jurajovi Mučajimu chceli spomenúť preklad, ktorý vyšiel po 

jeho smrti – je to úryvok z Horského venca (Gorski vijenac) Petra 

Petrovića Njegoša, publikovaný v Rozhľadoch v septembrovom čísle 

v roku 1963.16 Neuvádza sa, kedy bol preložený úryvok, ten však svedčí 

o rešpekte vojvodinských Slovákov voči Njegošovi. Mučaji preložil časť 

pod názvom Kolo, od 198. po 248. verš, ktoré u Njegoša reprezentuje 

hlas ľudu a jeho víziu národnej histórie. V tomto Mučajiho preklade 

možno vidieť zachovanie básnickej formy desaterca, no miestami sa 

v texte prekladu vyskytujú zmeny, ako napríklad vo verši „Velikaši, 

proklete im duše / na komate razdrobiše carstvo“17 – „Velikáši, nech ich 

pánboh skára / na kúsočky rozdrúzgali cárstvo“ (Njegoš, 1963, s.24). 

Prekladateľ potreboval dvojslabičné slovo na konci prvého citovaného 

verša, no namiesto „skára“ bližšie originálu je dvojslabičné sloveso 

„kľaje“ – ktorým by sa zachovali desaterac a význam. Juraj Mučaji 

prekladal aj prozaické texty, uvádza ich Ján Jankovič (2005, s. 117). 

 Horský veniec Petra Petrovića Njegoša oslovil aj Zlatka Klátika 

(1922 – 1990), ktorý tomuto autorovi venoval kritický článok v Našom 

živote, v rámci ktorého sa vyskytli preklady úryvkov z tohto Njegošovho 

diela (Klátik, 1947, s. 75 – 78). Literárny vedec, spisovateľ a prekladateľ 

Zlatko Klátik, syn pazovského učiteľa Ferdinanda Klátika, sa neskôr ako 

vedecký zamestnanec Slovenskej akadémie vied v Bratislave venoval 

komparatistickým prieskumom slovensko-juhoslovanských literárnych 

vzťahov a literatúre pre deti. Známy je aj ako erudovaný kritik 

                                                           
16 September 1963, XII, 9, s. 24.  

17 Originálne verše uvádzame podľa vydania Njegoš, Petar Petrović: Gorski 

vijenac. Beograd: Prosveta, 1957. 
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prekladov, napríklad zo štúdie Typ retardačného výrazového posunu 

v preklade, ktorá vyšla v časopise Slavica Slovaca (1971) či Slovačka 

pesma o Crnoj Gori i njeno srpsko tumačenje (1972) v Zborníku pre 

slavistiku. V doméne praktického prekladateľstva Klátik poskytoval 

preklady textov zo srbčiny, chorvátčiny a slovinčiny do slovenských 

časopisov a publikoval ich aj knižne. Prekladal poéziu srbských autorov 

Stevana Raičkovića, Jovana Hristića, Miodraga Pavlovića a Vaska Popu. 

Dominantou jeho prekladateľskej činnosti však bola literatúra pre deti 

a mládež, preklady ktorej publikoval knižne. Osobitne sa vyzdvihuje 

jeho preklad poézie Dragana Lukića a Miroslava Antića, rozprávky Vuka 

Karadžića, príbehy slovinskej autorky Ely Perociovej, chorvátskej 

autorky klasických rozprávok Ivany Brlićovej-Mažuranićovej, ako aj 

bosnianskeho autora Stevana Bulajića (Jankovič, 2005, s. 94). Preklady 

Zlatka Klátika uviedli prvýkrát do slovenského kontextu niektorých 

srbských básnikov, no keď ide napríklad o poéziu Stevana Raičkovića, 

najznámejší je preklad Kamennej uspávanky (Kamena uspavanka), ktorý 

vyhotovil Ján Stacho.  

Do kontextu prekladu vojvodinských Slovákov medzivojnového 

obdobia zaraďujeme preklady Klátikových úryvkov z Horského venca, 

ktoré publikoval v Našom živote (1947). Preklady z Njegoša boli 

súčasťou dlhšej štúdie venovanej stému výročiu „Gorského vijenca“, 

publikovanej pod názvom Najkrajšie dielo juhoslovanskej literatúry. 

Štúdia sa venuje kontextu dejín „najmenšej slovanskej krajine Čiernej 

Hore“ (Klátik, 1947, s. 71), moci vladykov, ktorým bol Petar Petrović 

Njegoš, ako aj kontextu jeho básnickej tvorby. Horský veniec však 

v pokračovaní štúdie prerozpráva, zatiaľ čo prekladá iba tie 

najznámejšie verše: „Tvrdý orech divné je ovocie, / nezlomíš ho, a zuby 

vylámeš“, a potom aj dvojveršie : „komu zákon leží v budzogáne, / tomu 

stopy páchnu neľudskosťou.“ (Klátik, 1947, s. 75), ďalej aj dvojveršia 

„ťažký veniec, lež plody sú sladké, / nie je možné vzkriesenie bez smrti.“ a 

„Slávne mrite, keď umrieť musíte!“, alebo „a v rukách Mandušića Vuka, / 

bude každá puška vražedná.“ (tamže, s. 76) a posledné dvojveršie 

„Šťastný je ten, ktorý večne žije, / taký sa mal pre čo i narodiť“ (tamže, s. 

76), ktorými vyjadruje svoju koncepciu hrdinskej morálky, odporu proti 

prenikaniu tureckého feudalizmu a poturčencom. Klátik sa zameral na 

najcitovanejšie verše z Horského venca, ktoré poznali Slováci žijúci 
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v dnešnej Vojvodine.18 Aj v neskoršej tvorbe Klátik venoval niekoľko 

štúdií Njegošovej tvorbe, čoho dokladom je monografia Štúrovci 

a Juhoslovania (1965). Keď ide o Klátikove preklady poézie, evidujeme 

ho ako jedného z prekladateľov knihy Ivana Kupca Sto žien. Antológia 

z tvorby svetových poetiek (1975), do ktorej boli zaradené Desanka 

Maksimovićová, Jefimia Mrnjavčevićová, Anica Savićová Rebcová, Vesna 

Parunová, Saša Vegriová. V prekladoch básní z chorvátskeho jazyka sa 

vyskytuje ako jeden z prekladateľov Slavka Mihalića: Básne/Pjesme 

(2003). 

V prvých povojnových rokoch a zároveň posledných rokoch 

vychádzania časopisu Náš život 19 svoj prvý preklad v tomto periodiku 

publikoval Ján Labáth (1926 – 2018), popredný slovenský vojvodinský 

básnik, autor prozaických kníh a prekladov zo srbochorvátčiny, 

angličtiny a francúzštiny. Jeho prekladateľskú dráhu najlepšie 

odzrkadľujú dve knihy, a to Rozlúčka s vetrom (1981) a Básnické 

preklady (2018). Druhú knihu na vydanie pripravil samotný autor, ale 

nedožil sa jej publikovania. Ide o zhrnutie prekladov básní, ktoré 

vznikali súčasne s autorovou básnickou tvorbou. Má jednoduché 

členenie na dve časti Z domova a Zo sveta, ktoré zahrnujú preklady 

srbochorvátskych, anglických a francúzskych básnikov. V prvej časti 

monografie je zaradený aj preklad básne, ktorý prvýkrát vyšiel v Našom 

živote v roku 1946 (č. 1– 2, s. 54 – 55) – ide o verše Na petrovackej ceste 

(Na Petrovačkoj cesti) od srbochorvátskeho spisovateľa a básnika 

Branka Ćopića. Prvú verziu prekladu z roku 1946 autor v novom vydaní 

                                                           
18 V pátraní po prekladoch Njegošovho Horského venca do slovenčiny sme 

natrafili na knihu pod názvom Horský veniec, ktorá vyšla na Slovensku v roku 

1940 vo vydaní Matice slovenskej a v preklade Andreja Vrbackého a Ivana 

Minárika. Ide o antológiu srbskej prózy od autorov Dragišu Vasića, Veljka 

Petrovića, Andjelka Krstića, Milana Kašanina, Isaka Samokovliju, Branimira 

Ćosića, Grigorija Božovića, Borivoja Jevtića, Jovana Popovića, Ahmeta 

Muradbegovića, Mladena St. Djuričića, Dušana Radića, Dušana Djurovića, 

pričom názov antológie je „požičaný“, či citovaný názov Njegošovej skladby. 

19 Posledné číslo Nášho života vyšlo 1947, neskôr časopis vychádzal pod 

menom Nový život, pod ktorým je publikovaný dodnes.  
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minimálne upravoval. Voľbu textu na preklad možno pripísať širším 

dobovým okolnostiam, ale aj istému univerzálnemu odkazu básne a jej 

psychologickej hĺbke o absurdnej smrti nevinného sedemročného 

dievčaťa, ktoré zabili nepriateľské lietadlá. Báseň obsahuje 

nepravidelný rým, ktorý prekladateľ dodržiava, podobne ako formu 

a melodickosť. Prioritou Labáthovej voľby básnických textov bol 

predovšetkým voľný verš väčšiny básní, ktoré preložil a zaradil do 

zbierky Básnické preklady, ako blízky jeho vlastnej poetike. Do uvedenej 

knihy je zaradený aj preklad básne v próze Slnko (Sunce) Jovana Dučića, 

pričom Labátha evidujeme ako tretieho prekladateľa tohto srbského 

modernistu. Básnická skladba pod názvom Sunce vyšla aj v spomenutej 

Antológii novšej srbskej lyriky (Antologija novije srpske lirike) Bogdana 

Popovića. Prvá kniha prekladov Jána Labátha Rozlúčka s vetrom (1981), 

aj druhá, Básnické preklady (2018), obsahujú popri srbských autoroch, 

najmä preklady anglických a francúzskych básnikov (napríklad Walta 

Whitmanna, Henri Michauxa a i.). O prvej knihe Rozlúčka s vetrom 

napísal recenziu Miroslav Dudok pod názvom Preklady Jána Labátha a 

vyšla v časopise Nový život (1983, č. 1, s. 83 – 87). Dudok sa 

o Labáthových prekladoch zmieňuje odborne: „Pri prekladoch týchto 

básnikov evidentné sú aj prekladateľove postoje k prototextom 

a prekladateľské procedúry. Pri preklade, ako interpretácii básnika, 

prekladateľ najčastejšie pristupuje v rámci intencií moderného 

programu teórie umeleckého prekladu: prekladá básnické texty v ich 

komplexnosti a nie ich jednotlivé segmenty a nižšie vrstvy. (...) 

Prekladateľ Ján Labáth snaží sa adekvátne tlmočiť významovú rovinu 

textov, no nezabúda ani na rovnako významný adekvátny preklad 

výrazovej sféry.“ (Dudok, 1983, s. 85). Vcelku Dudok hodnotí Labáthovu 

knihu pozitívne ako sviatočnú zbierku básní v našom literárnom 

podnebí (tamže).  

3 Záverom  

V predchádzajúcich prehľadoch prekladateľskej činnosti 

vojvodinských Slovákov sme poukázali na to, že vojvodinskí Slováci 

prekladali verše ľudovej tvorby – Smrť matky Jugovićovcov (Jozef 

Holúbek), Hasanaginica (Oľga Textorisová, Ján Čajak mladší), 

nariekaciu pieseň – „tužbalicu“ (Jozef Holúbek). V ďalších výskumoch 



VOJVODINSKÍ SLOVÁCI AKO PREKLADATELIA POÉZIE V … 

 

121 

zisťujeme, že pokračovali v prekladaní klasických a moderných, 

významnejších srbských a chorvátskych básnikov (Jovan Dučić, 

Desanka Maksimovićová, Silvije Strahimir Kranjčević, Gustav Krklec), 

ako aj tých dobovo menej zastúpených (Milan Ćurčin, Miroslav Krleža 

ako básnik patril k takýmto autorom v medzivojnovom období). Zo 

staršej tvorby je najzastúpenejší čiernohorský básnik Petar Petrović 

Njegoš, ktorého v danom období citovali a prekladali traja z radu 

vojvodinských Slovákov: Jozef Holúbek v rámci cestopisného textu 

Cesta na Čiernu Horu, Juraj Mučaji, ktorý preložil úryvok z Kola 

Horského venca a Zlatko Klátik, ktorý sa venoval analýze a prekladu 

najznámejších citátov z Horského venca. Z moderných srbských 

básnikov najviac sa v Našom živote prekladal Jovan Dučić, dve básne mu 

venoval Juraj Mučaji, dve Ján Čajak mladší, jednu báseň v próze preložil 

neskôr Ján Labáth. Vojvodinských básnikov zaujali všetky fázy 

Dučićovej tvorby, od prvých útvarov (Listopad v preklade Juraja 

Mučajiho), cez dubrovnícky cyklus, ktorému sa venoval Ján Čajak 

mladší (preložil Dubrovnícky Madrigal a Dubrovnícky vyslanec), ako aj 

básne v próze (Smutnú pieseň preložil Mučaji, Slnko Ján Labáth). 

Preklady Dučićovej poézie do slovenčiny urobil neskôr František Lipka, 

prebásnil Jozef Mihalkovič.  

V preklade vojvodinských Slovákov upúta záujem 

o chorvátskych moderných autorov, predovšetkým Miroslava Krležu, 

ktorý bol v danom čase uznávaný ako talentovaný autor, ale pre 

expresionizmus bol istý čas ako básnik ignorovaný. Čajaka mladšieho 

predsa len zaujala sila jeho poetického výrazu, vďaka čomu máme 

preklad Krležovej básne Rezignácia. Skvosty v medzivojnovom 

prekladaní poézie predstavujú slovenské verzie básní moderného 

srbského autora Milana Ćurčina, publikované v Našom živote, ktorého 

aktuálna srbská kritika hodnotí ako avantgardného básnika svojej doby. 

Tieto vitálne sily v poézii Ćurčina zrejme oslovili Vladimíra Hurbana 

Vladimírova, ktorý ich sprístupnil v slovenskom jazyku. Sú to zároveň 

jeho jediné doposiaľ evidované preklady poézie, ako aj tohto srbského 

autora do slovenčiny.  

Voľba textov a samotné preklady vojvodinských autorov 

potvrdzujú, že bilingválna a medziliterárna pozícia umožnila 
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rozhľadenosť v literatúre pôvodného kontextu a poskytla kvalitný 

podklad k zvládnutiu náročnej lyrickej formy v prekladateľskom 

procese. Preklady z blízko príbuzného jazyka boli poväčšine úspešné, 

vo vojvodinskom kontexte mali minimálne informatívnu funkciu – 

zatiaľ čo smerom k celoslovenskému kontextu popri estetickej spĺňali aj 

informatívnu hodnotu (najmä preklady staršej poézie). Prekladmi 

jednotlivých autorov do slovenského jazyka sa nielen prepájali dve 

literatúry a kultúry (juhoslovanská a slovenská), ale aj formovali nové 

medziliterárne procesy, v ktorých nemalý podiel mali vojvodinskí 

Slováci. Preklad juhoslovanských literatúr v medziliterárnom procese 

obohacoval slovenský kontext o rozmer modernistickej a 

expresionistickej literatúry, čo v kontexte medzivojnovej literatúry 

malo aktuálnu funkciu a poskytovalo impulzy z podnetného 

juhoslovanského kontextu do pôvodnej slovenskej tvorby. Napokon, 

v nemalej miere preklad poskytol dobré jazykové a kultúrne podklady 

na vznik a rozrôzňovanie sa modernej slovenskej vojvodinskej 

literatúry a kultúry, v začiatkoch ktorej sa nachádza jeden z agilných 

prekladateľov medzivojnového obdobia, Juraj Mučaji.  
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Marina Šimak Spevakova 

VOJVOĐANSKI SLOVACI KAO PREVODIOCI POEZIJE U MEĐURATNOM 

PERIODU – NA PRIMERU PREVODA U ČASOPISU NAŠ ŽIVOT 

Rezime 

 U radu analiziramo prevode poezije koje su objavili vojvođanski Slovaci 

u međuratnom periodu u časopisu Naš život (izlazio je u periodu 1933 – 1940, 

1946 – 1947 u Bačkom Petrovcu). Rad se nadovezuje na parcijalna istraživanja 

teorijskih okvira i prevoda poezije pre međuratnog perioda, koja smo objavili 

u elektronskim zbornicima 2018. i 2019. godine. Saznajemo da su u međuratnom 

periodu vojvođanski Slovaci birali modernističke i najznačajnije jugoslovenske 

autore (pretežno srpske i hrvatske), među kojima su bili Jovan Dučić, Desanka 

Maksimović, Gustav Krklec, Milan Ćurčin, Miroslav Krleža, od autora ranijih 

epoha Silvije Strahimir Kranjčević i Petar Petrović Njegoš. Najznačajniji 

prevodioci bili su pisac Jan Čajak ml., pesnici Juraj Mučaji i Jan Labat, književni 

teoretičar i pisac za decu Zlatko Klаćik. Jedninstveni su prevodi dramskog pisca 

Vladimira Hurbana Vladimirova poezije srpskog avangardnog pesnika Milana 

Ćurčina, koji do sada nisu bili evidentirani u postojećim bibliografijama prevoda. 

Izbor tekstova i prevodi, verni po značenju i formi, još jednom potvrđuju da 

prirodna međukulturna i međuknjiževna pozicija pesnika i prevodioca, te njihov 

bilingvizam, omogućili su da se putem odabira i kvaliteta prevoda stvaraju novi 

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1258375389507462&rec=-4152578&sid=4&fmt=11
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1258375389507462&rec=-4152578&sid=4&fmt=11
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međuknjiževni procesi između jugoslovenske i slovačke književnosti. Saznajemo 

takođe da prevodi slovačkih autora imaju važan udeo u formiranju moderne 

slovačke vojvođanske književnosti koja otpočinje upravo Jurajom Mučajijem, 

jednim od najagilnijih prevodilaca poezije međuratnog doba. 

Ključne reči: međuknjiževni proces, prevod, poezija, Slovaci na teritoriji 

Vojvodine, Naš život 

Marína Šimáková Speváková 

VOJVODINA SLOVAKS AS INTERWAR POETRY TRANSLATORS – 

TRANSLATIONS IN THE JOURNAL NÁŠ ŽIVOT 

Summary 

In this paper, we focus on the analysis of translations of poetry published in the 

Vojvodina Slovak journal Náš život (published in 1933-1940, 1946-1947 in 

Báčský Petrovec). The paper builds on partial research of theoretical 

frameworks and translations of poetry before the interwar period, published in 

two electronic volumes in 2018 and 2019. In the interwar period, Slovaks from 

Vojvodina were more inclined towards prominent modernist Yugoslav (mostly 

Serbian and Croatian) authors, among which were Jovan Dučić, Desanka 

Maksimović, Gustav Krklec, Milan Ćurčin, Miroslav Krleža, than towards authors 

from earlier periods, such as Silvija Strahimir Kranjčević and Petar Petrović 

Njegoš. The most important translators were the writer Jan Čajak Jr., the poets 

Juraj Mučaji and Jan Labat and the literary theorist and children’s author Zlatko 

Klátik. The translations of the Serbian avant-garde poet Milan Ćurčin’s poetry by 

the playwright Vladimir Hurban Vladimirov were also published in this journal 

and have not been recorded in existing bibliographies of translations. The 

selection of texts for translation and the quality of the translations, both in terms 

of form and meaning, once again confirm that the natural intercultural and 

interliterary position of poets and translators and their bilingualism enabled the 

creation of new interliterary processes between Yugoslav and Slovak literature. 

The Slovak authors’ translations also played an important role in shaping 

modern Vojvodina Slovak literature, the roots of which can be traced back to 

Juraj Mučaji, one of the most productive translators of interwar poetry. 

Key words: interliterary process, translation, poetry, Slovaks in Vojvodina, Náš 

život  
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PODOBY DETSTVA V STARŠEJ SLOVENSKEJ LITERATÚRE 

Marína Šimáková Speváková: Podoby detstva v staršej slovenskej literatúre 

(Martina Kubealaková: Deti zvedené, deti predurčené, dieťa a detstvo 

v staršej slovenskej literatúre, Belianum Univerzita Mateja Bela Banská 

Bystrica, 2016)  

Marína Šimáková Speváková Forms of childhood in early Slovak literature 

Detstvo a jeho podoby v intencionálnej literatúre pre deti a 

mládež a v literatúre pre dospelých sa čoraz častejšie stávajú 

stredobodom literárnovedného výskumu a, ako aj literatúra sama, 

neraz i multidisciplinárnych bádaní (historického, sociologického, 

psychologického, filozofického, pedagogického). Na Univerzite Mateja 

Bela v Banskej Bystrici sa téme podôb detstva v literatúre venovala 

Martina Kubealaková, členka Katedry slovenskej literatúry a literárnej 

vedy na Filozofickej fakulte UMB. Kubealaková spolu so Zuzanou 

Bariakovou pripravili zborník vedecko-výskumných štúdií pod 

názvom Obraz dieťaťa a detstva v textoch umeleckej literatúry (2016) 

a autorka svoj samostatný vedecko-výskumný výstup pomenovala 

Deti zvedené, deti predurčené, dieťa a detstvo v staršej slovenskej 

literatúre (2016). Pri zostavovaní spomenutého zborníka Obraz 

dieťaťa a detstva v textoch umeleckej literatúry editorky uplatnili 

multidisciplinárny koncept, a to zaradením literárnovedných, 

historických príspevkov, ako aj príspevkov z oblasti psychológie. 

V monografii Deti zvedené, deti predurčené, dieťa a detstvo v staršej 

slovenskej literatúre Kubealaková upriamila pozornosť na texty 

stredovekej a barokovej slovenskej literatúry (staršej slovenskej 

literatúry) v širšom dobovom kontexte.  

Kubealakovej metodologický prístup k téme dieťaťa a detstva 

v staršej slovenskej literatúre je predovšetkým literárnovedný, pričom 

od začiatku tému neoddeľuje od analýz historikov a pedagógov, 

integrujúc ich bádania historicko-spoločenského kontextu, ktorý dieťa 

ovplyvňuje (tvaruje). V úvode do problematiky autorka zdôrazňuje 

širšie historicko-pedagogické výskumy detstva a dieťaťa, ktoré 

poukazujú na to, že: „Interpretácia faktov závisí od ideologických 

záujmov doby, resp. interpretujúcej skupiny.“ (s. 7). Práve výskumom 
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oficiálnej histórie sa došlo k záverom, že do približne 12. – 13. storočia 

stredovek dieťa nevidí, ako to konštatoval citovaný Philippe Aries (s. 

10), respektíve uznáva ho iba za „malého dospelého“ a 

detstvo nevníma ako vývinové štádium jedinca, ako to uzavrel Jacques 

Le Goff (tamže). Zdôrazňuje, že podoby dieťaťa v spoločnosti a kultúre 

sú historickým javom podliehajúcim menlivému hodnoteniu 

dominujúcou, oficiálnou, spoločenskou či „maskulínnou“ 

inštitucionálnou históriou, čo vysvetlil Zoroslav Spevák vo svojej 

monografii Stručné dejiny detstva (Kratka istorija detinjstva, 2009) (s. 

13). Autorka sa preto podujala objasniť širšie historické obdobie a 

preskúmať spoločensko-literárny kontext slovenskej veľkomoravskej 

a ranej uhorskej histórie a zistiť jeho podoby dieťaťa a detstva.  

Základným východiskovým postojom autorky bolo 

rekonštruovať obraz dieťaťa v danom období, keďže Kubealaková 

vychádza z tézy o archeológii detstva ako vzťahu detí a prostredia 

podľa východísk Jane Evy Baxterovej a publikácie Archeology of 

Childhood. Children, Gender, and Material Culture (2005). Širší 

metodologický prístup si vyžadoval náročnú prípravu, lebo zahrnoval 

analýzu dobovej vecnej neumeleckej „právnej“ literatúry a 

literárnovedný prístup k zdrojom staršej slovenskej literatúry.  

 Monografia pozostáva z úvodných častí, nasleduje časť Deti 

a „právo“, potom Deti zvedené, časť s názvom Deti predurčené a 

záver. Po zdôvodnení metodologického prístupu a východiskových téz 

v úvodnej časti rekonštruuje Kubealaková v kapitole Deti a „právo“ 

obdobie veľkomoravskej a ranej uhorskej spoločnosti 

prostredníctvom evidovania prítomnosti dieťaťa v dobových 

základných právnych, etických a morálno-normatívnych predpisoch, 

pričom uvedené spisy chápe ako zdroj informácií o dobovej 

terminológii vzťahujúcej sa na dieťa. Predmetom analýzy sa tak stali 

obsahy Zákona súdneho ľuďom, Príkazov svätých otcov, Knihy 

mravných ponaučení svätého Štefana kráľa kráľovičovi Imrichovi 

a Rehoľných predpisov pre mníšky rehole svätého Damiána 

a Tripartitum. Dieťa je v uvedených spisoch prítomné v kontexte 

regulovania rodinného práva a získava spoločenskú legitimitu len 

vtedy, ak je narodené v „svätom kresťanskom“ manželstve a iba 
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v takom prípade je chápané ako spoločensky významné. Ak deti nie sú 

narodené v manželstve, nadobúdajú stigmu porušenia zákona rodičmi 

a stávajú sa „spoločenskými solitérmi“. Významným príspevkom k 

širšiemu obrazu dieťaťa v ranej uhorskej spoločnosti je analýza 

prítomnosti dieťaťa v kanonickom práve, ktoré určuje zásadné 

míľniky v jeho vývine: 7., 12. až 14. rok dieťaťa ako hranice 

dieťaťa/dospievajúceho a vek študenta okolo 18./20. roku života. 

Danou analýzou autorka získava širokouhlý obraz vnímania dieťaťa 

v stredoveku.  

Začnúc kapitolou Deti zvedené sa Kubealaková zameriava na 

dieťa ako aktívny prvok textovej štruktúry v staršej slovenskej 

literatúre. Najrozsiahlejší text, venujúci sa postave dieťaťa, eviduje v  

barokovej školskej dráme Juraja Lániho Žiak Agapetus zvedený 

a naspäť privedený z roku 1685. Dráma je svedectvom toho, akým 

požiadavkám sa musí dieťa podvoliť, aby vyhovelo očakávaniam 

dospelých autorít. Konfrontujúc Lániho barokovú drámu so žánrom 

jarmočných piesní Kubealaková analyzuje motívy a obrazy 

negatívnych dôsledkov „svojvôle“ dieťaťa. V Lániho barokovej dráme 

však eviduje aj možnosť, aby sa „dieťa zvedené“ „naspäť prinavrátilo“ 

podobne ako pri prerode od zla k dobru. V závere kapitoly autorka 

podrobnejšie charakterizuje barokovú dobu, keď konfrontuje 

slovenské dobové prostredie s Erasmovými či Rabelaisovými 

satirickými spismi, namierenými proti neúčelnosti scholastickej školy, 

alebo s Quintilianovými úvahami o význame detskej hry pre proces 

učenia, ktoré nedokázali preniknúť do slovenského barokového 

literárneho prostredia.  

 V časti Deti predurčené Kubealaková analyzuje status dieťaťa 

v staršej slovenskej literatúre, ktorý vyplynul z jeho spoločensky 

žiaducej podoby. V popredí literárnych diel je „duchovné zrenie“ 

dieťaťa. V náboženskom žánri legendy sa nevytvárajú obrazy 

univerzálneho detstva, ale obraz „detstva individuálneho, niekoľkých 

vyvolených a výnimočných“ v idealizovanom zmysle. Postavy, 

respektíve deti ako súčasť textovej štruktúry vystupujú ako malí 

dospelí, smerujúci k svätému životu. Kubealaková podopiera dané 

tvrdenie prostredníctvom topických motívov, akými sú zjavenie, sen, 
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narodenie, krst, zázraky. V skúmaných literárnych pamiatkach (Živote 

Konštantína, Legende o sv. Štefanovi, sv. Imrichovi, sv. Gerardovi, sv. 

Ladislavovi, sv. Alžbete a sv. Margite), ďalej v barokovej memoárovej 

literatúre, v textoch autorov Juraja Lániho, Štefana Pilárika, Sebastiana 

Fabricia či Samuela Hruškovica sa nezjavujú originálne 

a individualizované obrazy detstva a dospievania. Dané diela obsahujú 

vzácne informácie o detských hrách a zaznamenávajú skutočnosť 

existencie vedomia, že deti hru milujú, čo naznačuje, že čas na hru bol 

akceptovaný ako súčasť detského sveta. 

Skúmajúc dieťa a detstvo v staršej slovenskej literatúre 

Kubealaková zisťuje, že dieťa ako subjekt sa v tejto literatúre objavuje 

len torzovite. Takéto motívy eviduje napríklad vo vagantskej poézii, 

v ktorej sa objavuje subjektivizovaná výpoveď o sebe a svete. Eviduje 

však aj motívy vzbury, pokusy dieťaťa, resp. dospievajúceho 

protagonistu vzoprieť sa a presadiť svoje Ja. Práve uvedené „torzá“ sú 

dôkazom, že v staršej slovenskej literatúre sa nepristupovalo k deťom 

vždy len automaticky ako k „malým dospelým“. Autorka zároveň 

poukazuje na nemožnosť širšieho presadenia vedomia o detskom 

svete a detskej slobode, lebo v popredí spoločenských predpisov či 

kanonickej literatúry boli deti poslušné. 

Kubealakovej rekonštrukciu detského sveta cez dobovú 

inštitucionálnu a umeleckú literatúru stredoveku a baroka 

v slovenskom kontexte považujeme za vzácny príspevok do 

literárnych a kultúrnych bádaní. Oceňujeme autorkin metodologický 

prístup a vyhýbanie sa mechanickému uplatneniu jednoodborového 

stanoviska. Kubealaková tak poskytla širší obraz slovenského 

stredovekého sveta a kultúry z perspektívy detského protagonistu. 

Martina Kubealaková časť vedecko-pedagogickej aktivity 

venovala aj problematike literárnej a literárnovednej činnosti 

Slovákov v Srbsku. V rámci pedagogickej praxe sa venovala 

výučbe jednosemestrálneho voliteľného predmetu literatúry Slovákov 

v Srbsku, publikovala recenzie zborníkových, monografických 

vystúpení a učebníc vedecko-pedagogických pracovníkov Univerzity 

v Novom Sade. Vydala monografie Literatúra z okraja. Knižky 
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ľudového čítania mladšej proveniencie v kontexte slovenskej národnej 

kultúry. Dobrodružno-ľúbostné prózy (2011), Dieťa zvedené, deti 

predurčené, dieťa a detstvo v staršej slovenskej literatúre (2016) 

a Literatúra dlhého stredoveku na území dnešného Slovenska I  (2017), 

niekoľko kolektívnych monografií a vysokoškolskú učebnicu Service 

learning. Inovatívna stratégia učenia (sa) (2014).  

 Marína Šimáková Speváková  



 

 



K FUNKCII PRIESTORU V ZBIERKE IZBA, O KTOREJ DOM MLČÍ 

LADISLAVA ČÁNIHO1 

Jana Domoniová: K funkcii priestoru v zbierke Izba, o ktorej dom mlčí Ladislava Čániho 

Jana Domoniová The function of space in Ladislav Čáni’s  collection of poems The room the house is silent about   

Ladislav Čáni sa narodil 1. decembra 1961 v Sriemskej Mitrovici. 

Ukončil štúdiá Slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte 

Univerzity v Novom Sade. V rokoch 1993-2009 žil na Slovenku, kde 

pôsobil ako profesor na Slovanskom gymnáziu v Bratislave a neskôr 

redigoval časopis Slováci v zahraničí. Vydal tieto zbierky: Glosolália, 

bibliofília (1992), Zánik chrámu (1997), Po milovaní-texty piesní (2004), 

Kameň na dlani (2005) a Izba, o ktorej dom mlčí (2015), Veterný žalm 

(2017), Deväť kruhov noci (2019).  

Podľa Adama Svetlíka (2010, s. 89) tvorbu Ladislava Čániho 

zaraďujeme do skupiny autorov narodených v šesťdesiatych rokoch 20. 

storočia, čiže do Generácie X, ktorej jadrom sú, okrem Čániho, aj Katarína 

Hricová a Martin Prebudila. Pre poetiku autorov Generácie X je 

charakteristické, že ju budovali na beatnických základoch. Kritický postoj 

ku skutočnosti je spoločnou vlastnosťou ich tvorby, v ktorej sa 

skutočnosť prejavuje ako niečo cudzie, ohrozujúce a vzbudzujúce 

nepokoj. 

Zbierka básní Izba, o ktorej dom mlčí vyšla v roku 2015. Je 

rozdelená na štyri časti: Nesvojprávny prorok, Druhá podstata mlčania, 

Zápisky o veciach, ktoré nie sú a Elégia. Samotný názov zbierky 

predstavuje podstatu poetiky Ladislava Čániho, ktorý sa zmieňuje 

o utajených pocitoch ľudského vnútra, o ktorých sa často mlčí, lebo ich 

ťarcha je veľká a slovami neraz neuchopiteľná. Autor vo svojom 

básnickom prehovore často využíva 2. osobu (sg. a pl.), ktorá nie je pre 

poéziu charakteristická, iba výnimočne je použitá výpoveď v 1. osobe sg. 

Zbierka je sústredená na vnútorné diania lyrického subjektu, ktoré sú 

často reflektované v priestore, v ktorom sa nachádza. Lyrický subjekt 

nezapadá do spoločnosti, je skeptický a veľmi často mlčí, zamýšľa sa nad 

                                                           
1 Text vyplynul zo seminárnej práce z predmetu Slovenská vojvodinská 

literatúra pod dozorom prof. Dr. Adama Svetlíka.  
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vlastnou tvorbou a je výrazne kritický. Táto posledná zbierka básní sa 

odlišuje od predošlých, lebo v nich mal lyrický subjekt tendenciu 

k vzbure a nachádzal sa na pomedzí medzi revoltou a pokorou, kým 

zbierka Izba, o ktorej dom mlčí je oveľa intímnejšia, lyrický subjekt sa 

ponára do vnútorného sveta, v ktorom prežíva hlboký smútok. 

V predchádzajúcich zbierkach je prítomný lyrický subjekt, ktorý je 

individualista, ktorý cíti, že nezapadá do rozličných spoločenských 

skupín, vždy sa z nich vyčleňuje a možno by podvedome chcel zostať ich 

súčasťou, kým v poslednej zbierke je to individualista, ktorý chápe, že 

nezapadne do určitých spoločenských skupín, akceptuje to a tentoraz sa 

ponára do vlastného vnútra, do štruktúrneho centra svojej poézie 

a premýšľa nad jej významom v neposlednom rade sa ponára aj do pocitu 

tragického smútku, ktorý prežíva. Okrem toho možno v zbierke sledovať 

kulmináciu. Na začiatku lyrický subjekt uvažuje o svojej tvorbe, píše 

o mlčaní, využíva 2. osobu (sg./pl.), kým v druhej časti zbierky sa 

v niektorých básňach začína striedať osoba, ktorá vypovedá (napr. z 3. 

osoby sg. na 1. osobu sg. ako je to v básni Noc) a v poslednej časti Elégia 

sa najčastejšie objavuje výpoveď v 1. osobe sg. a takýmto postupom 

záverečné básne ešte silnejšie rezonujú. V tejto seminárnej práci by sme 

chceli sledovať funkciu priestoru v zbierke Izba, o ktorej dom mlčí. 

Budeme sa snažiť zachytiť básne, v ktorých sa najlepšie prejavuje jeho 

funkcia.  

V prvej časti tejto zbierky je priestor najvýraznejšie predstavený 

v básni Cela, čo vidno aj zo samotného názvu. Báseň je písaná v 2. osobe 

sg. Lyrický subjekt si postavil celu z kameňa a strachu, kameň v nás 

evokuje chlad, ale zároveň aj pocit stability. Pre lyrický subjekt cela 

predstavuje akýsi úkryt pred skutočnosťou, miesto, v ktorom sa cíti 

bezpečne. Tento pocit vyplýva z jej jednoznačnosti, čiže z toho, že lyrický 

subjekt nemusí uvažovať nad možnými významami danej situácie, on vie, 

že mu ona umožňuje únik do samoty a do seba samého. Ale pocit 

bezpečia je len dočasný, lebo v okamihu, keď lyrický subjekt začne úplne 

veriť tomuto pocitu, cela zmizne, a všetko sa mení. On sa nachádza 

uprostred pustatiny a je „vystavený nehanebným pohľadom / starých 

unudených bohov“ (Čáni, 2015, s. 17). Tu nachádzame výrazný kontrast 

týkajúci sa priestoru, v ktorom sa lyrický subjekt nachádza. Nielenže cela, 

ktorá ho chránila, zmizla, ale on sa v tom okamihu stáva zraniteľným, 
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lebo už nemá kúsok svojho bezpečia, práve naopak, je vystavený 

vonkajšiemu svetu, ktorý je nemilosrdný.  

Z časti Druhá podstata mlčania sme si vybrali básne: Únava a 

Zasnežený cintorín najmä kvôli tomu, že v nich sú predstavené rozličné 

priestory. V básni Únava lyrický subjekt s nadhľadom pozoruje seba, ako 

kráča cestou, ktorá je chaotická. Má pocit, že s ním nemá nič spoločné, 

lebo mu „olovené oblaky nedovolia / vzlietnuť k ošarpaným predmestiam 

raja“ (Čáni, 2015, s. 30). Táto časť básne je deziluzionistická, lebo 

konvencionálna predstava raja je idylická, utopická, kým v Čániho tvorbe 

aj v raji existujú zanedbané časti priestoru a raj vôbec nie je predstavený 

ako utópia. Nasleduje motív zrkadla, v ktorom sa lyrický subjekt pozoruje 

a vidí tam oboch, čiže v tomto prípade môžeme hovoriť o rozdvojenosti 

lyrického subjektu, podobne ako to často nachádzame aj v poetike Jána 

Ondruša. Zrkadlo je veľmi zaujímavý priestor aj podľa Foucaulta, ktorý 

rozlišuje dva typy priestorov, a to priestor utópie (umiestnenie bez 

skutočného miesta) a heterotópie (umiestnenie, ktoré má svoje miesto v 

skutočnosti) a zrkadlo sa nachádza niekde na pomedzí, čiže zrkadlo je 

utópia, lebo sa v zrkadle vidím tam, kde nie som a zároveň je to aj 

heterotópia, lebo existuje v skutočnosti. „Z hlediska zrcadla nalézám svou 

nepřítomnost na místě, kde jsem, neboť se vidím v zrcadle“ (Foucault, 

1996, s. 77). Ale v Čániho básni sa toto zrkadlo nakoniec rozpúšťa (akoby 

vôbec nič dovtedy nebolo reálne) a ozveny tichého hlasu sa ešte viac 

utlmujú v unavenej krvi lyrického subjektu. Takýto záver básne akoby 

sugeroval upadnutie lyrického subjektu do bezvedomia, akoby ho únava 

celkom prekonala a on podľahne mdlobe.  

Zasnežený cintorín je báseň, v ktorej nie je prítomný lyrický 

subjekt, ale akoby v nej bol prítomný rozprávač, ktorý opisuje priestor 

malého, závejom zafúkaného bieleho cintorína a práve chlad vystihuje 

ticho, ktoré tu panuje. Foucault postrehol zmenu funkcie cintorínov, 

ktoré boli v minulosti umiestnené v samom strede mesta, ale na začiatku 

19. storočia sa začali budovať na okrajoch miest. „Hřbitovy tak už netvoří 

posvátné a nesmrtelné srdce města, ale "jiná města", kde každá rodina 

vlastní své temné místo odpočinku“ (Foucault, 1996, s. 80). Z opisu 

cintorína v tejto básni je vidieť, že autor ho nepovažuje za niečo 

marginálne, a že dokáže aj takýto temný a chladný priestor predstaviť 
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ako metaforu cyklu života, totiž, stopy v snehu, ktoré sa tiahnu 

cintorínom, sú predstavené ako písmo, ktoré rozpráva príbeh, ten príbeh 

by sme mohli usúvsťažniť so životom. Na konci tohto príbehu je čierna 

škvrna – hrob, ktorý predstavuje koniec života. Hrob je ešte prázdny a 

dýcha, je živý, čiže ešte stále v nás zanecháva pocit nádeje a túžby 

pokračovať v písaní príbehu.  

Tretia časť zbierky má názov Zápisky o veciach, ktoré nie sú, z 

čoho vyplýva popieranie určitých vecí, ako napr.: slova, človeka, domu, 

izby, mena, odrazu, cesty, nádeje a hranice, čiže možno badať prítomnosť 

nihilizmu a popieranie všetkých hodnôt, dokonca aj samotného života. 

Človek, ktorý nie je je človek, ktorý sa nepohybuje, on neexistuje, lebo 

pohyb a dynamika predstavujú jeden z predpokladov života, zároveň 

pohyb možno chápať aj ako posúvanie seba a vlastných hraníc. Človek je 

umiestnený na ceste, ktorá symbolizuje cestu životom, ale keďže on nič 

nehľadá, aj jeho cesta je bezcieľna, lebo práve túžba a vášeň za niečím 

človeka napĺňa a dáva cieľ jeho životu. Akonáhle ju nedokážeme nájsť, 

život sa stáva beznádejným a prestáva existovať. Z takejto cesty sa stáva 

tieň, ktorý usúvsťažňujeme so smrťou, čiže cesta akoby nenaplnila svoj 

potenciál a predčasne zanikla. Nasleduje biblický motív stromu poznania, 

ktorý klíči vedľa cesty, tento „Strom si dobýja vlastný priestor, / ohýba ho, 

tvaruje“ (Čáni, 2015, s. 53). Motív stromu sa stáva oveľa silnejším ako 

samotný priestor, v ktorom sa nachádza, lebo strom je to, čo deformuje 

priestor, dokonca ho tvaruje podľa vlastnej vôle. Priestor predstavuje 

prostredie, spoločnosť, ktorá sa pod vplyvom idey (jablko), ktorá vzniká 

zo stromu, mení. Jablko, ktoré dozrieva na tomto strome, je jablkom 

poznania, ktoré padne na hlavu človeka a prebudí ho k mysleniu.  

O využití priestoru na vypovedanie o vnútorných dejoch 

lyrického subjektu možno hovoriť aj v básni Izba, ktorá nie je. Tu je 

lyrický subjekt predstavený ako splašený vták, ktorý je zatvorený v izbe 

a snaží sa uletieť von. Aj napriek neúspešným pokusom dostať sa von sa 

nevzdáva, ale jeho snaha nie je dostatočná a on nedokáže odletieť. 

Paradoxne izba nemá reálne steny, sú vymyslené, čiže sú iba predstavou 

lyrického subjektu a reprezentujú bariéru k slobode. Záver básne je 

pesimistický, keďže konštatuje, že do takejto izby sa vstúpi iba raz 

a nikdy sa z nej nedá odísť. Priestor, čiže malá izba, reflektuje vnútorný 
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svet lyrického subjektu, má charakterizačnú funkciu, ktorá spočíva v tom, 

že lyrický subjekt je ponorený do vlastného vnútra, sebareflexie 

a dokonca si vytvoril miesto oddelené od skutočnosti, do ktorého sa 

ukrýva a aj keď mu takýto uzavretý priestor často nerobí dobre, on 

paradoxne nedokáže ujsť pred vlastnými myšlienkami. 

Posledná časť Elégia je kulmináciou zbierky a dominuje v nej 

hlboký smútok, ktorý je následkom straty blízkej osoby. Báseň III. sme si 

zvolili aj kvôli tomu, že je jednou z mála, ktorá je písaná v 1. osobe sg., 

okremo toho opísaný priestor (izba) symbolizuje konkrétnu osobu, ktorú 

lyrický subjekt stratil a zároveň predstavuje miesto plné vecí, ktoré ho na 

ňu upomínajú, akoby to bol magický priestor, ktorý je plný spomienok, 

ale zároveň predstavuje nebezpečenstvo, lebo v takomto priestore 

lyrický subjekt zabúda na realitu a nechá sa unášať svojimi ilúziami. Na 

začiatku básne sa lyrický subjekt odvážil vojsť do izby, o ktorej dom mlčí, 

je to izba, ktorá symbolizuje pocity, o ktorých sa nedá vypovedať. 

Spomienky na blízku osobu sú také silné, že ju lyrický subjekt naozaj vidí 

v tme, jeho koža visí na vešiaku a je obnosená, túto časť by sme mohli 

intrpretovať ako pocit výrazného nepohodlia, takého, že subjekt sa necíti 

príjemne ani vo vlasnej koži. „Pod posteľou mlčia kosti mojej túžby“ (Čani 

2015, s. 74)  ̶ tento verš možno vnímať ako narážku na to, že on so 

stratou blízkej osoby stratil aj túžbu. Uvedomuje si, že nikdy nedokáže na 

ňu zabudnúť a sám pred sebou schovať stopy (veci), ktoré ho na ňu 

upomínajú. Odrazu „izba rýchlo zavrela okná / a zamkla sa do seba“ (C ani 

2015, s. 74)  ̶ v tomto okamihu si lyrický subjekt uvedomuje, že to bola 

ilúzia a realita je celkom iná, akoby sa prebudil z driemot. Podľa 

Součkovej (2017, s. 210 ) sa v Čániho poézii veci neritualizujú, ale 

nadobúdajú ľudské až nadprirodzené vlastnosti, práve tak, ako je to 

znázornené aj predchádzajúcich veršoch. Posledný verš básne svedčí o 

vnútornéj tragédii lyrického subjektu, v ktorom „ticho kvíli prievan.“ (Čáni 

2015, s. 74). 

Podoby priestoru v zbierke Izba, o ktorej dom mlčí by sa dali 

rozdeliť na reálne: cela, ulica, škatuľa, priedomie, cintorín, dom, pole, 

cesta, izba; na pomedzí (medzi reálnym a ireálnym): zrkadlo, záhrada 

dverí a okien, dvere chrámu; a ireálne: predmestie raja, rajská záhrada. 

Ale takéto rozdelenie nie je celkom presné, lebo priestory v kontexte 
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každej básne nadobúdajú iný význam a ako možno vidieť aj z básne III., v 

niektorých prípadoch reálne priestory nadobúdajú magickú podobu, t.j. 

vo veľkej miere ovplyvňujú lyrický subjekt. Na záver možno povedať, že 

priestor v tejto zbierke má niekoľko funkcií, o ktorých možno hovoriť 

prostredníctvom hore spomenutých básní. Zistili sme, že funkciou 

zobrazovania priestoru nie je len situovať lyrický subjekt, ale zároveň aj 

predstaviť kontrast medzi pocitom bezpečia a ohrozenia (Cela), ďalej 

možno hovoriť o priestore zrkadla (za a pred zrkadlom), ktorý naznačuje 

rozdvojenosť lyrického subjektu (Únava), následne možno priestor 

cintorínu chápať ako dimenziu reflektujúcu pominuteľnosť človeka alebo 

aj ako metaforu cykla života (Zasnežený cintorín). V niektorých prípadoch 

sa vonkajší priestor môže chápať ako zobrazenie spoločnosti, ktorú 

možno zmeniť (Človek, ktorý nie je). Priestor interiéru, ako napr. izby, má 

najčastejšie charakterizačnú funkciu lyrického subjektu a projektuje jeho 

vnútorný svet a pocity (Izba, ktorá nie je), v ďalšom prípade môže izba 

reprezentovať spomienky na blízku osobu (III.).  
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