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Pripomíname si jazykovedné dielo 
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Naši národní činitelia v minulosti boli nútení zapájať sa do mnohých oblastí 
kultúrnej a spoločenskej činnosti zároveň: popri základnej kňazskej alebo uči-
teľskej práci pôsobili aj ako publicisti a redaktori, tvorcovia učebných a iných 
vzdelávacích textov, vydavatelia časopisov, almanachov, ako ľudovýchovní pra-
covníci, organizátori kultúrneho a spoločenského života. Nevyhnutnou zlož-
kou ich spoločenskej angažovanosti bola jazykovedná a v nej najmä kodifikač-
ná činnosť, keďže jazyková otázka bola v našom národe dlhodobo vnímaná 
ako výsostne politická a v niektorých obdobiach doslova národnozáchranná. 
Takúto širokospektrálnu národnú angažovanosť možno plne vzťahovať aj na 
životné osudy a na dielo Andreja Radlinského, ktorého dvojsté výročie narode-
nia sme si pripomínali 8. júla toho roku. Vyštudoval za katolíckeho kňaza, ale 
v našich národných dejinách je známy aj ako redaktor vládnych Slovenských 
novín (od roku 1849 vo Viedni), zakladateľ a vydavateľ časopisu Cyril a Metod 
(od roku 1850 v Banskej Štiavnici, od roku 1859 mal časopis osobitnú prílo-
hu Priateľ školy a literatúry) a od roku 1852 redigoval aj Katolícke noviny, kto-
ré vychádzajú podnes. V päťdesiatych rokoch účinkoval ako redaktor Zemské-
ho zákonníka v Budíne. Roku 1861 sa stal farárom v Kútoch a tu pôsobil až do 
smrti roku 1879. Za vyvrcholenie jeho verejnej organizačnej práce vo vtedaj-
ších podmienkach Slovenska možno pokladať založenie Spolku svätého Voj-
techa roku 1869, ktorého stanovy boli schválené v nasledujúcom roku a ktorý 
v našich národných dejinách mal nezastupiteľnú úlohu a takisto trvá dodnes. 
Už z týchto údajov vidieť, že Andrej Radlinský pri viacerých svojich životných 
krokoch preukázal okrem iného aj neobyčajný zmysel pre perspektívnosť a tr-
vanlivosť chystaných podujatí.

Široká a pritom aj protirečivá bola i Radlinského jazykovedná činnosť. An-
gažoval sa v nej vo vedomí, že starostlivosť o riešenie jazykovej otázky je pre 
samo jestvovanie a ďalší vývin slovenského národa bytostne dôležitá, pričom 
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stav jazykovej otázky u Slovákov v štyridsiatych rokoch 19. storočia, keď aj 
sám vstupoval do verejného života, bol neobyčajne komplikovaný a protirečivý  
a bez dobrej vôle a ochoty na múdre kompromisné prístupy až nevyriešiteľný. 
Jazyková situácia na Slovensku v štyridsiatych rokoch 19. storočia bola naozaj 
veľmi zložitá, jestvovalo tu totiž niekoľko jazykových prúdov, ktoré boli nielen 
dôsledkom predchádzajúceho nepriaznivého národno-politického vývinu Slo-
vákov, ale aj trpkého očakávania nepriaznivých perspektív. Slovenské národ-
né spoločenstvo bolo totiž rozštiepené na prívržencov a podporovateľov via-
cerých jazykových útvarov, pričom do oficiálnej podpory týchto útvarov vstu-
povala konfesionálna otázka, t. j. (aj) jazykové rozdelenie vtedajšej slovenskej 
spoločnosti na katolíkov a evanjelikov a angažovanosť cirkevných kruhov do 
podporovania istého jazykového útvaru.

Základná deliaca čiara v jazykovej otázke na Slovensku v štyridsiatych ro-
koch 19. storočia viedla práve medzi katolíkmi a evanjelikmi. Katolícka časť 
spoločnosti totiž od ustanovenia bernolákovského spisovného jazyka roku 
1787 používala ako spisovný jazyk bernolákovčinu, kým evanjelická časť slo-
venskej spoločnosti aj ďalej zostávala pri češtine, v rámci ktorej sa na Sloven-
sku vyvinulo tiež viacero menších prúdov. V súvise s postavením bernolákov-
činy v prvej tretine 19. storočia sa žiada pripomenúť, že jej literárne pozície bo-
li silné nielen v náučných spisoch, v publicistických prejavoch a v pastoračnej 
praxi katolíckych duchovných; opierala sa aj o neobyčajnú duchovnú autoritu 
básnického génia Jána Hollého s jeho historickými eposmi zo slávneho veľko-
moravského obdobia slovenských dejín, básnickou oslavou slovenskej prírody, 
príležitostnými básňami a prekladmi z antických poetov: básnikovo dielo bo-
lo napísané a uverejnené práve v bernolákovčine.

Naznačené prúdy pri používaní češtiny boli najmenej tri: 1. Už klasickým 
bohoslužobným aj písaným literárnym jazykom evanjelickej cirkvi na Sloven-
sku bola biblická čeština, kodifikovaná v tzv. Kralickej Biblii z ostatnej treti-
ny 16. storočia a na Slovensku používaná s početnými slovakizmami; jej hlav-
ným strážcom bol profesor na bratislavskom evanjelickom lýceu Juraj Palko-
vič. 2. Okrem nej sa v bežnom písomnom styku používala živá čeština, kto-
rá sa od oficiálnej kodifikovanej podoby bola už hodne vývinovo vzdialila.  
3. Ďalším prúdom bola tzv. staroslovenčina, ktorej autorom a propagátorom 
bol básnik Ján Kollár a ktorá nebola ničím iným ako v istých bodoch sloven-
skými prvkami systematicky upravená biblická čeština. Jej kodifikáciu predsta-
vil práve Andrej Radlinský svojou prácou Pravopis slovenský s krátkou mluvni-
cí z roku 1850.

Tento nepriaznivý stav v používaní jazyka či jazykov na Slovensku sa rozho-
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dol rázne rozriešiť roku 1843 Ľudovít Štúr svojím konceptom vlastného spisov-
ného jazyka Slovákov, v čom nasledoval Bernolákov príklad, ale už jazyka za-
loženého na najrozšírenejšom, stredoslovenskom nárečovom základe, a v tom 
Bernolákovu spisovnú slovenčinu popieral.

A ako sa v tejto spletenej jazykovej situácii na Slovensku orientoval a zo-
rientoval Andrej Radlinský? Ako súhrnný úvodný poznatok treba uviesť pre-
dovšetkým to, že vo svojej jazykovednej angažovanosti prešiel zložitým vý-
vinom a na isté obdobie sa postupne stal podporovateľom a aktívnym prí-
vržencom takmer všetkých uvedených jazykových prúdov. Aj preto sa jeho 
jazykovedné stanovisko hodnotí ako rozporné či nerozhodné. Konkrétne v En-
cyklopédii slovenských spisovateľov (2. zväzok, Bratislava 1984), kde sa An-
drejovi Radlinskému venuje celostranové personálne heslo (na s. 58), sa pí-
še: „V desaťročí 1850 – 1860 nezastával v otázke spisovnej slovenčiny pevné 
stanovisko, bola to preňho skôr otázka politického taktizovania.“ Na začiat-
ku svojej verejnej činnosti sa staval proti Štúrovým návrhom na formu spi-
sovnej slovenčiny a podporoval skôr Hattalove názory na podobu slovenského 
spisovného jazyka, ktoré boli vo viacerých jazykových aj pravopisných otáz-
kach zhodné s Hodžovými postojmi a voči pôvodnému Štúrovmu konceptu 
v mnohom vyznievali kriticky. Ako katolícky kňaz napríklad pri svojich káz-
ňach v prvej polovici štyridsiatych rokov používal bernolákovčinu a verejne sa 
zasadzoval za dohodu bernolákovcov a štúrovcov o jednotnom spisovnom ja-
zyku na Slovensku. Prejavilo sa to aj jeho aktívnou účasťou na zasadnutí celo-
národného spolku Tatrín roku 1847 v Čachticiach. Svoju angažovanosť v ja-
zykových otázkach zreteľne prejavil tým, že prvé dva zväzky svojej známej 
zbierky kázní s názvom Poklady kazateľského rečníctva vydal na konci štyrid-
siatych rokov 19. storočia v tej podobe spisovnej slovenčiny, ktorú presadzo-
val Martin Hattala s opretím o spomínané Hodžove kritické postoje. Tým sa 
toto Radlinského dielo stalo akousi predzvesťou neskoršej reformovanej slo-
venčiny, ktorá vzišla zo schôdzky vedúcich predstaviteľov štúrovcov a berno-
lákovcov roku 1851.

Keď sa však neskôr zdalo, že v rakúsko-uhorskom mocnárstve výrazne za-
žiarila Kollárova hviezda, stal sa podporovateľom, ba aj kodifikátorom Kollá-
rovho konceptu tzv. staroslovenčiny, t. j. niektorými sústavnými slovakizmami 
upravenej biblickej češtiny. Ako je známe, Ján Kollár sa po porazenej revolúcii 
rokov 1848/49 stal profesorom slovanskej archeológie na Viedenskej univerzite 
a zároveň exponentom viedenského dvora ako poradca viedenskej vlády. Práve 
na jeho odporúčanie viedenská vláda zaviedla tzv. staroslovenčinu ako vyučo-
vací jazyk v slovenských školách. Toto rozhodnutie však nemalo dlhé trvanie, 
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lebo bolo prejavom neobjektívneho posúdenia možností daného umelo skon-
štruovaného jazykového útvaru, nehistorického prístupu a číreho voluntariz-
mu v jazykových otázkach.

Prekonaniu danej nepriaznivej situácie v otázkach jednotného jazyka po-
mohli aj rozhodné národnozjednocovacie kroky vedúcich slovenských čini-
teľov už krátko po potlačení revolúcie. Tí sa totiž v októbri 1851 v Bratislave 
zišli v paritnom evanjelicko-katolíckom zložení a dosiahli historickú dohodu 
o prijatí jednotného spisovného jazyka pre celý národ. Z korešpondencie Já-
na Hollého, ktorú v druhej polovici šesťdesiatych rokov 20. storočia vydal Jo-
zef Ambruš, sa dozvedáme, že tento štúrovcami uctievaný „otec národa“ svo-
jou múdrou radou takisto významne prispel k tejto dohode. Dosiahnutý kom-
promis bol síce vo viacerých otázkach popretím jednotného a pravidelného 
Ľudovítom Štúrom skoncipovaného jazykového systému slovenčiny, ale bo-
la to nevyhnutná daň za spoločensky a vývinovo vyššiu hodnotu – za defini-
tívne prekonanie jestvujúcej jazykovej rozpoltenosti a za dosiahnutie národ-
nej jednoty v otázke spisovného slovenského jazyka. Andrej Radlinský sa na 
stretnutí zúčastnil za katolícku stranu a svojím podpisom pod úvodné slovo  
k novému kodifikačnému spisu – Hattalovej Krátkej mluvnici slovenskej – vý-
znamne prispel k dosiahnutiu celonárodnej jazykovej jednoty. Tejto tzv. zre-
formovanej Štúrovej spisovnej slovenčiny sa vo svojej autorskej, publicistic-
kej, redaktorskej a vydavateľskej činnosti pridržiaval – s niektorými preruše-
niami – po celý ostatný život. Pritom uvedené prerušenie sa týka napríklad 
aj ďalších dvoch zväzkov jeho Pokladov kazateľského rečníctva, ktoré na za-
čiatku päťdesiatych rokov, teda už po dosiahnutí jednoty v otázke slovenské-
ho spisovného jazyka medzi katolíckou a evanjelickou časťou spoločnosti, vy-
dal v jazyku, ktorý sa skôr približoval ku Kollárovej staroslovenčine. Ako uká- 
zala Juliana Janíková vo svojej dizertačnej práci Poklady kazateľského rečníc-
tva Andreja Radlinského a súdobý vývin spisovnej slovenčiny (Nitra, Univerzi-
ta Konštantína Filozofa, 2013), až autorov doslov k ostatnému, 4. zväzku Po-
kladov prináša myšlienky na návrat k tzv. opravenej slovenčine, t. j. k tej po-
dobe slovenčiny, ktorá bola prijatá na základe Hodžových a Hattalových ná-
zorov.

Andrej Radlinský sa v neskorších rokoch významne pričinil o praktické 
rozširovanie tzv. reformovanej Štúrovej slovenčiny medzi používateľmi naprí-
klad tým, že túto reč vniesol do časopisov, ktoré vydával a redigoval, že v tejto 
reči vychádzali Katolícke noviny, ktoré už dlhé desaťročia ovplyvňujú jazykové 
vedomie svojich čitateľov, že túto reč prijal za svoju spomínaný ním osnovaný 
Spolok sv. Vojtecha a rovnako Matica slovenská ako vrcholná a reprezentatívna 
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celonárodná kultúrna ustanovizeň Slovákov. Konštatovanie o tom, že Radlin-
ského práce a vydavateľská činnosť významne prispievali k rozširovaniu a sta-
bilizovaniu slova v reformovanej štúrovskej spisovnej slovenčine, platí aj o je-
ho široko známom a v slovenských domácnostiach využívanom diele Nábož-
né výlevy (1. vydanie z roku 1850), ktoré obsahuje základné modlitby a nábo-
ženské texty vzťahujúce sa na liturgický rok a dosiahlo mnohé vydania, ako aj 
o spevníku s názvom Všeobecná zbierka cirkevných katolíckych pesničiek slo-
venských z roku 1874.

Andrej Radlinský vo svojej angažovanosti za slovenský jazyk vynikol nie 
ako teoreticky orientovaný jazykovedec, lež tým, že ako jeden z vedúcich kul-
túrno-politických činiteľov slovenského národa v druhej tretine 19. storočia 
významne ovplyvnil celkový vývin jazykovej situácie na Slovensku, ako neú-
navný rozširovateľ slovenského slova ovplyvňoval v národnom a kresťanskom 
duchu široké vrstvy slovenského obyvateľstva. Jeho zásluhy o prijatie tzv. refor-
movanej Štúrovej spisovnej slovenčiny vo veľmi zložitom období vývinu spi-
sovnej slovenčiny hodnotí súčasná slovenská jazykoveda ako pozitívny vklad 
do ďalšieho vývinu spisovnej slovenčiny aj do kýženého celonárodného po-
rozumenia v otázkach jednotnej podoby spisovného jazyka. Jeho rozširovanie 
kultivovanej spisovnej reči tlačeným slovom je nenahraditeľným vkladom do 
nášho celkového duchovného vývinu.


