
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2 ĽUDOVÁ SLOVESNOSŤ 
V KONTEXTE DETSKEJ LITERATÚRY  
  

 
 
 
 Ľudová slovesnosť alebo slovesný folklór (z angl. folk-lore = vedomosti 
ľudu) označuje ľudovú kultúru, ktorá má svoje tradície, lebo  predstavuje rôzne formy 
hovorenej i predvádzanej komunikácie medzi ľuďmi od vzniku spoločenského 
usporiadania v prvotnopospolnom období. V dôsledku toho ju označujeme ako 
kolektívny výtvor ľudí rôznych sociálnych vrstiev (napr. roľníci, remeselníci, 
mládež),  ktorý vznikal už v dávnej minulosti a šíril sa ústnym podaním z pokolenia 
na pokolenia. Ľudia ju  začali zapisovať až neskôr, po vzniku písma.  Dôležitým 
východiskom formovania literatúry a jej poetiky sa stali práve zápisy a úpravy 
ľudovej slovesnosti. Medzi ľudovou slovesnosťou a umelou literatúrou sa tak začal 
utvárať veľmi blízky vzťah, ktorý spočíval vo vzájomnom ovplyvňovaní a 
obohacovaní sa. Slovesný folklór tvoria tri základné druhy: ľudová poézia, ľudová 
próza a ľudová dráma. 
 Ľudovú slovesnosť charakterizuje ústnosť (šírenie ústnym podaním 
z pokolenia na pokolenie), kolektívny charakter (folklórne dielo je individuálnym 
výtvorom, ale tvorcovia sa museli podriadiť určitým kolektívnym pravidlám 
a normám, aby ľudový kolektív ich dielo prijal), selekcia (je výsledkom uplatnenia 
folklórnych javov v istej konkrétnej situácii – obradovej, rozprávačskej, speváckej 
a inej príležitosti) a  improvizácia (je nositeľom inovačných tendencií 
v interpretačnom procese, najmä v ľudovom rozprávaní). 
 Ľudová slovesnosť odráža historickú skutočnosť, tvorí ľudovú históriu, ktorá 
je cenným prameňom poznávania historických udalostí,  ľudovej múdrosti, filozofie 
i odrazom názorov kolektívu. Pri rozvoji našej národnej kultúry zohrala ľudová 
slovesnosť dôležitú úlohu. Umelá literatúra nadväzovala na tradície folklóru a aj dnes 
pozorujeme návrat k ľudovým tradíciám. Ľudová slovesnosť tvorí významnú súčasť 
našej kultúry. Štúdiom slovesného folklóru sa zaoberá etnografia (náuka o spôsobe 
života a kultúre ľudu určitého národa) a folkloristika (náuka o ľudovej umeleckej 
tvorbe; Žilka, 1987, s. 316;  Žilka et al., 2002, s. 140 - 158). 
 Ľudová slovesnosť je podľa literárnej teórie jedným z troch podsystémov 
literatúry pre deti a mládež  (ľudová slovesnosť, neintencionálna a intencionálna 
literatúra) a  podľa Jána Kopála predchádzala vzniku a histórii samotnej literatúry 
pre deti a mládež. V jej žánroch „je ľudovo „jednoduchý“ pohľad na svet v zhode 
s psychicko-mentálnymi osobitosťami detského príjemcu.“ Až po písomnom šírení 
ľudovej slovesnosti sa jej rozličné žánre „stali prototypom autorskej literárnej tvorby 
pre deti a mládež“ (1997, s.16). 
 
 V nasledujúcom texte podávame prehľad  žánrov ľudovej slovesnosti so 
stručnou  charakteristikou podľa T. Žilku (1987; Žilka et al., 2002) a dopĺňame ho 
vybranými ukážkami. 
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  2.   1          Ľ U D O V Á    P O É Z I A  
    

 
 
 
KALENDÁRNA OBRADOVÁ POÉZIA 

Súvisela s rôznymi obradovými zvykmi ľudí v predkresťanskom období (vítanie 
jari, lúčenie sa so zimou – Morena, Morena; oslava letného slnovratu pri pálení 
jánskych ohňov). Hovoreným alebo spevom predneseným slovom sa ľudia  
prihovárali k prírode, aby si ju získali pre uchovanie svojho života.  

 
 
RODINNÁ OBRADOVÁ POÉZIA 
       Tvorili ju svadobné piesne (súviseli s tradičnou svadbou na dedine),  krstové 
piesne (súviseli s narodením a krstením dieťaťa), pohrebné piesne (pohrebné 
vykladania alebo plače nad mŕtvym, ktoré tvorili ženy – plačky), ako aj zariekania 
a zaklínania (krátke slovné a rytmizované verše, ktoré mali vyvolať želané účinky 
a osobný prospech).  
 
SVADOBNÉ PIESNE 
 
Ej, mladá nevesta, peknes´ pripravená, 
 všetka tvoja hlava švárne ozdobená. 
Ale ju nebudeš už dlho nositi, 
hneď v túto chvílečku musíš ju zložiti. 
Kým si túto partu na hlave nosila, 
dotiaľ si slobodná kam chcela chodila. 
        
 
 
POHREBNÉ PIESNE 
 
Joj, Maruška, moja, 
veď som si myslela,    
že mi ukážeš 
cestičku ku svokre! 
A ty si mi ukázala 
do cintorína. 
        
 
ZARIEKANIA A ZAKLÍNANIA 
 
Vrba, vrba, daj mi muža 
červeného ako ruža 
a bieleho ako kvet 
a dobrého ako med. 
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ĽUDOVÁ PIESEŇ – súhrnný názov pre lyrické, lyrickoepické a epické žánre 
ľudovej slovesnosti. Vyznačuje sa všetkými znakmi folklóru: nemá pevnú, stálu 
podobu, autor nie je známy, má kolektívny charakter  a  ústne šírenie motívov 
a melódie. Z tematického hľadiska poznáme: 
 
 
HISTORICKÉ PIESNE – epické ľudové piesne, ktoré zobrazovali  významné 
historické udalosti alebo historické postavy, ako napr. boj proti Turkom, ľudové 
povstania proti feudálom, zbojnícky život.  
 
Už Turek ide, už vojna bude! 
Má milá plače, že sama bude, 
ej, sama! 
        
 
ZBOJNÍCKE LYRICKÉ PIESNE – vykresľovali hrdinský portrét zbojníka, 
predstaviteľa protifeudálneho boja,  významné chvíle v jeho živote, ako napr. jeho 
odchod do hôr, odvahu, slobodný život v hore, posledné chvíle života pred popravou 
i hlboký žiaľ nad stratou obľúbeného hrdinu. Najslávnejším zo slovenských zbojníkov 
bol Juro Jánošík a jeho družina. 
 
Bolo nás jedenásť, 
tisíc sa nás zhúkne, 
keď Jurko Jánošík 
nohou o zem dupne! 
 
Prídu sem mládenci 
od Poľany, Tatry: 
traste sa len, páni! 
až zahoria vatry! 
        
 
 
REGRÚTSKE A VOJENSKÉ PIESNE – vznikali na prelome 16. a 17. storočia 
a tematicky sa viazali na tzv. lapačky (násilné odvádzanie mužov do armády).  
 
Neverboval som sa, nasilu ma vzali, 
košelôčku novú na mne podriapali.    
        
 
 
VERBOVAČKY – novšie piesne o získavaní mládencov za vojakov sľubmi, ktoré však 
nepodávajú opis verbovania na vojnu, ale drámu ľúbiacich sa mladých ľudí, 
odsúdených na dlhú rozlúčku. 
 
Keď som išiel do vojny, milá vodu brala, 
ja som si zaspieval, ona zaplakala. 
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ĽÚBOSTNÉ PIESNE – patrili k najrozšírenejším a spievali o šťastnej i nešťastnej 
láske, o ľúbostnom vzťahu dievčiny a šuhaja na pozadí istých životných podmienok. 
 
PRI PREŠPORKU NA DUNAJI 
 
Pri Prešporku na Dunaji                                Ja tie húsky nezastrelím,        
húsky sa perú.                                                 ja tie húsky znám.        
Vezmi šuhaj karabínku                                  To sú húsky mojej Zuzky,       
zastreľ si jednu.                                              čo k nej chodievam. 
                                                                                                                                                          
 
 
RODINNÉ PIESNE – piesne sa dotýkali manželského spolužitia, ťažkého životného 
údelu mladej a chudobnej ženy či majetkových rozdielov, ktoré boli prekážkou šťastia 
mladých ľudí.  
 
Šípová ružička sama kvitne v poli, 
chudobnô dievča som, každý sa ma bojí. 
        
 
 
USPÁVANKY – piesne, ktorými prejavovala matka lásku svojmu dieťaťu nad 
kolískou. Vyznačovali sa pokojným rytmom, ktorý dopĺňal pohyb kolísky. 
 
Búvajže mi, búvaj, len sa nenadúvaj, 
pôjdem ta do poľa, lapím ti sokola; 
ulapím sokola na zlatú stužtičku, - 
hajajže mi, hajaj, môj milý Janíčku! 
        
 
 
TRÁVNICE – ťahavé piesne, ktoré spievali ženy pri letných prácach na poli. Často 
mali ľúbostný obsah, niektoré prejavovali smútok i žiaľ. 
 
Ej, slniečko horúce, ej, nepáľže ma, nepáľ, 
že mi neuhorí, že mi neuhorí, 
ej, tá moja biela tvár. 
Ej, a keď mi uhorí, ej, hlávka ma zabolí, 
ďaleko je šuhaj, ďaleko je šuhaj, 
ej, čo ma zahojí. 
 
        
 
PASTIERSKE A VALAŠSKÉ PIESNE – piesne zobrazovali spätosť človeka s prírodou, 
túžbu po slobode a voľnosti. Vznikali pri pasení dobytka a často sa v nich odrážali aj 
zlé sociálne podmienky života. 
 
Hej, lepšie na doline ako na rovine, 
hora ma počuje, nič nevyžaluje. 
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ŽARTOVNÉ PIESNE – zábavné piesne, ktoré sa viazali na život zvierat a opis 
rôznych neprirodzených situácií. Spievali sa ako tanečné piesne. 
 
A tam dolu pri Bystrici 
hudie vrabec prepelici. 
Prepelica poskakuje, 
že jej vrabec muzikuje. 
        
 
 
BANÍCKE A HUTNÍCKE PIESNE – pracovné piesne, ktoré zobrazovali ťažkú prácu  
ľudu. 
 
Vstávaj hore, vstávaj, 
na baňu klopajú, 
ak neskoro prídeš, 
fárať ti nedajú. 
 
Neskoro som prišiel, 
fárať mi nedali, 
ešte ma hutmanskou 
palicou vyhnali. 
        
 
 
ĽUDOVÁ BALADA – ( z románskeho ballare – tancovať) je najkratší lyricko-epický 
žáner so smutným až pochmúrnym dejom, ktorý má tragický záver. Pôvodne 
existovala vo forme spevu. Vyskytujú sa v nej tematické kontrasty: láska a nenávisť, 
vernosť a nevera, protiklad medzi chudobnými a bohatými a pod. V slovenskej 
ľudovej balade prevláda sociálny motív nad fantastickým. 
  
 
DOLU PRI DUNAJI 
 
Dolu pri Dunaji                                                  
chodili šuhaji,  
jeden z nich, najkrajší,                                              
utonul v Dunaji.  
 
A to bol môj braček,                                           
ja som sestra jeho,                                                          
mala som troch bratov,                                      
jeho najmilšieho.                                               
 
Išla by ho hľadať 
dolu tým Dunajom, 
keby som vedela,                                                    
ktorým letel krajom.                                          
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Dunaj je hlboký, 
naširoko beží, 
ktovie, v ktorom plese 
môj dobrý brat leží. 
 
Dunaju, Dunaju, 
ty rieka hltavá, 
koľko si už ľudí 
v sebe pochovala? 
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  2.   2          Ľ U D O V Á    P R Ó Z A  
    

 
 
 
PRÍSLOVIA – predstavujú ľudový poetický výtvor, ktorý v uzavretej myšlienke 
zovšeobecňuje ľudovú múdrosť a má poučný zámer. Príslovia rozdeľujeme na:  
- príslovia o práci (Kto chce žať, musí siať),  
- príslovia o človeku a spoločnosti (Sýty hladnému neverí),  
- príslovia o rodinnom živote a priateľstve (Nových priateľov nadobudni, starých 

nezabudni),  
- príslovia o fyzickej a duševnej stránke človeka (Kto je skúpy, ten je i hlúpy). 
 
ĽUDOVÉ PRÍSLOVIA O PRÁCI 
Kto nikdy nezačne, nikdy nedokončí. 
Čo máš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra. 
Práca má horký korienok, ale sladké ovocie. 
Za rána za rosy najlepšie sa kosí. 
Dobrá práca sa sama chváli.        
 
 
 
POREKADLÁ – sú obrazným pomenovaním konkrétnej situácie, deja. Sú blízke 
prísloviam, ale nemajú poučný zámer. 
 
ĽUDOVÉ POREKADLÁ 
Koňa hľadal, na ňom sedel. 
Má hluchú muchu v uchu. 
Padol z koňa na somára. 
  
 
 
PRANOSTIKY – predstavujú určité ľudové skúsenosti alebo pozorovania javov 
v prírode a počasia. 
 
JESENNÉ PRANOSTIKY 
SEPTEMBER – z poľa ber! 
Na Václava mráz nastáva. 
Michal zimou kýchal. 
 
Keď sa v OKTÓBRI blýska, zima je blízka. 
Valentína – mnoho vínka. 
Na svätého Lukáša – hojnosť chleba, koláča. 
 
Hrmavica v NOVEMBRI znamená rok úrodný. 
Keď na Katarínu hus stojí na ľade, na Vianoce bude stáť na blate. 
Na Martina medveď líha. 
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HÁDANKY – sú umeleckým zobrazením určitého predmetu alebo javu, pri ktorom sa 
využívajú zhodné črty medzi skutočným predmetom alebo javom a medzi 
zobrazením, ktoré ho v hádankách nahrádza. Rozlišujeme dva typy hádaniek: 
- hádanky metaforicko-metonymické (doplnené otázkami Kto je to?, Čo je to?), 
- hádanky – priame otázky. 
 
ĽUDOVÉ HÁDANKY 
Vlasy nemá, hrebeň nosí, 
Ostrôžky má, chodí bosý. 
Čo je to?                                        (kohút) 
 
Ktorý vták ma na konci raka?       (straka) 
 
Ktorý kohútik nevie kikiríkať?       (vodovodný) 
 
Beží krajčír, nie je štíhly, 
Na chrbáte nosí ihly. 
Čo je to?                                         (jež) 
       
 
 
ĽUDOVÉ ROZPRÁVKY – sú  najznámejšie ľudové rozprávania, ktoré sa zakladajú 
na vymyslenom príbehu a neviažu sa ku konkrétnemu priestoru a času. Fiktívnosť 
príbehu je zjavná. Rozprávky nie sú čírym zábavným žánrom, lebo majú istý ideový 
dosah a spoločenský zámer. V ich centre obyčajne stojí hlavný hrdina – zvyčajne 
chudobný človek, ktorý musí prekonať prekážky, aby dosiahol svoj cieľ. 
V rozprávkach sa vyskytujú kladné a záporné postavy,  stávajú sa v nich neskutočné 
veci, ale napokon dobro víťazí nad zlom. Postavami môžu byť aj ľudia 
s nadprirodzenými vlastnosťami, čarodejníci, víly, ľudskou rečou obdarené zvieratá. 
Rozoznávame viacero druhov rozprávok: 
 
FANTASTICKÉ ROZPRÁVKY (čarodejné alebo čarovné) – sú najčastejšie 
a najtypickejšie. Vyznačujú sa fantastickosťou, ktorá sa občas spája aj s prvkami 
hrôzostrašnosti. Vystupujú v  nich popri ľudských postavách aj nadprirodzené bytosti 
(drak, ježibaba a pod.), čarodejné predmety (čarovný prútik, zázračný prsteň), zvieratá 
(tátoš), pomocou ktorých hrdinovia prekonávajú prekážky a uskutočňujú fantastické 
činy. Príbehy sa zakladajú na boji dobra a zla, pričom dobro víťazí nad zlom.  
 
O DIVOTVORNOM HRNČÍČKU 
 
 Boli raz dve deti, ktoré nemali ani otca ani matku. Bývali v malom domčeku 
a veru im tam nebolo veľmi dobre, lebo nemali z čoho žiť.  
Zobral sa raz chlapček do hory niečo nazbierať. Ako tak ide cestou, vidí v jednej 
barine starú babku s vozíčkom. Nijako ho nemohla vytiahnuť z bariny. Janko nelenivý 
skočil a pomohol jej. Babka mu poďakovala a vraví: 
 „Vezmi si tento hrnček a choď domov. Nebudete viac hladovať, len mu 
povedz: „Var, hrnčíček, var!“ A keď budeš mať dosť, povedz: „Ďakujem, hrnčíček, už 
dosť!“ 
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 S radosťou sa Janko poďakoval a bežal domov k sestričke, ktorá naňho 
netrpezlivo čakala. Povedal jej: 
 „Poď, Anička, ideme si navariť obed!“ Postavil hrnček na stôl a riekol mu: 
 „Var, hrnčíček, var! I začala sa z neho sypať voňavá a dobre omastená 
kašička. Keď mali deti dosť, poďakoval sa Janko hrnčíčku a odložil ho na miesto. 
 Takto si dobre žili dlhší čas. Raz Janíček zasa odišiel do hory a dlho sa 
nevracal. Anička už bola hladná, i vzala hrnček, že si sama navarí. Riekla mu: 
 „Var, hrnčíček, var!“ a hrnček ju poslúchol. A keď už mala kaše dosť, začala 
volať: 
 „Hrnček, dosť, hrnček, dosť!“ 
 Ale hrnček nič, len varil a varil. Aničke už aj do plaču bolo a hrnček len varil 
a varil kašu. Už jej bola plná izbička, keď Janíček dobehol. 
 Zočil kopisko kaše a zavolal chytro: 
„Ďakujem, hrnčíček, už dosť!“ a hrnček prestal variť. Ale s kašou mali veľa roboty, 
ledva ju za deň vypratali. 
 

Z knihy Zlatá brána                                          
 
 
 
DÉMONOLOGICKÉ ROZPRÁVKY – podobajú sa fantastickým rozprávkam, ale 
vystupujú v nich démonické postavy (čerti, víly, škriatkovia, čarodejnice, strigy 
a pod.). Boli úzko späté s mytológiou a vyznačujú sa výraznou dramatickosťou 
a hrôzostrašnosťou. 
 
ROZPRÁVKY O ZVIERATÁCH – patria k najstarším rozprávkam, v ktorých vystupujú 
zvieratá (divé, domáce i vtáky) ako nositelia ľudských vlastností (napr. líška – 
prefíkanosť, medveď – dobrota). Vystupuje v nich aj človek, ktorý je však len 
vedľajšou postavou. V závere rozprávky býva často mravoučná pointa, ako aj 
alegorickosť príbehu. 
 
LEGENDOVÉ ROZPRÁVKY – sú rozprávaním o rôznych príbehoch súviacich 
s kresťanstvom. Vznikli na základe biblických tém, vysvetľujú Božiu múdrosť, 
rozprávajú o odmene a treste za ľudské činy.  
 
REALISTICKÉ ROZPRÁVKY – sú tiež poetickým výmyslom, ale chýba im znak 
fantastických rozprávok (čarodejné postavy a predmety). Zobrazujú jednoduchší dej, 
ktorý sa odohráva v reálnom svete miest či dedín. Ich hrdinom je väčšinou 
jednoduchý človek. V rozprávkach prevláda vtip a múdrosť ľudových hrdinov. 
Rozdeľujeme ich na: 
- dobrodružné rozprávky (opisujú putovanie obyčajného človeka po svete a rôzne 

príhody, v ktorých preukazuje svoj charakter – O švecovi),  
- humoristické rozprávky (zobrazujú komické udalosti v živote jednotlivcov, 

v ktorých prevláda vtip a múdrosť jednoduchého človeka – O troch grošoch), 
- satirické rozprávky (zvýrazňujú záporné črty nejakých javov s úmyslom nielen 

pobaviť poslucháča, ale aj bojovať proti nedostatkom – Obuvnícky majster 
a pomocník). 
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ĽUDOVÉ POVESTI – patria k epickým žánrom a viažu sa na konkrétne historické 
udalosti alebo postavy, čím sa líšia od rozprávky. Napriek reálnemu podkladu povesti 
obsahujú mnoho fiktívnych prvkov: popri reálnych postavách sa vyskytujú aj 
vymyslené, dokonca nadprirodzené postavy, ale  sám príbeh je výtvorom fantázie. 
Dramatické ladenie príbehu je podobné ako v rozprávke,  častejšie sa končí tragicky, 
t. j. smrťou hlavného hrdinu. Povesti majú veľa spoločného aj s legendou a mýtom. 
Delia sa do dvoch základných skupín: 
 
1.   miestne povesti - viažu sa k istej lokalite. Patria k nim: 
-   etymologické povesti (vysvetľujú vznik miest, pomenovania riek, vrchov, skalísk), 
-   etiologické povesti (dotýkajú sa prírodných zvláštností kraja, vzniku istých javov,  
      osobitostí regiónu), 
-   povesti o hradoch a zámkoch (preferujú sociálne motívy); 
2.   historické povesti – opisujú významné udalosti národných dejín. 
 
 
KRÁĽ MATEJ A CESTÁR 
 
 Keď chodil kráľ Matej pomedzi ľudí, stretol na hradskej cestára, ako čistil 
priekopu, a spýtal sa ho:  

„Synku, povedz mi, aký máš plat?“ Ten mu odpovedal, že tri groše na deň.  
„Ako môžeš na tom vyžiť?“ pýtal sa kráľ ďalej. 
„Vyžiť ako vyžiť, ale ja z toho jeden groš vraciam, jeden požičiavam a na tom 

treťom groši sám so ženou žijem.“ 
Rozmýšľal kráľ nad tým, čo počul, skúmal, ako to mohlo byť s tými troma 

grošmi, až sa obrátil na cestára, aby mu vysvetlil tú záhadu. Cestár odpovedal: 
„Mám malého syna, ktorému požičiavam, mám starého otca, ktorému 

vraciam, a na treťom groši sám žijem.“ 
Porozumel kráľ tejto reči, dal cestárovi za hrsť dukátov a požiadal ho, aby to 

nikomu neprezradil dovtedy, kým neuvidí jeho kráľovský obraz. 
Kráľ mal dvanásť radcov pri sebe, takých, ako sú teraz ministri. Povedal im 

slová cestára a požiadal ich, aby mu vysvetlili ich záhadnosť. Dal im dvanásť dní na 
rozmýšľanie. Hádku nedokázali rozlúštiť, a tak sa kráľa opýtali, kto mu ju povedal. 
Zradil im to, lebo bol presvedčený, že im to cestár nezradí. 

Prišli kráľovi radcovia za cestárom a dali mu mnoho zlatých peňazí. Cestár 
videl na zlatých peniazoch kráľovu hlavu, a tak im pokojne všetko povedal. Keď sa 
poradcovia vrátili ku kráľovi, rozpovedali mu o cestárovi a jeho gazdovaní všetko tak, 
ako to naozaj bolo. 

Kráľ sa ihneď pobral za cestárom a dohováral mu, prečo nedodržal slovo, že 
nemá nikomu svoj príbeh rozpovedať dovtedy, kým neuvidí kráľov obraz. Cestár 
siahol do vrecka, vytiahol zlatý peniaz a ukázal mu kráľovu hlavu. Nato kráľ povedal:  

„Ty si múdrejší ako ja!“ A od tej chvíle si vzal kráľ cestára k sebe a boli dobrí 
priatelia. 

  
       Z knihy Zvonové studničky 
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BÁJE (MÝTY) – pokladajú sa za najstaršiu podobu ľudovej prózy. Zameriavali sa na 
mytológiu, ich najčastejšou témou bol život bohov, vznik sveta, pôvod človeka, 
zvierat, rastlín. Všetky báje boli pôvodne obradové a poznal ich iba úzky okruh 
zasvätených ľudí (družina bojovníkov, rada starších, šaman). Rozprávali sa napr. pri 
obradoch, pri love alebo pri uvádzaní mladíkov medzi dospelých. 
Podľa námetu sa rozdeľujú na: 
-   kozmogonické báje – o pôvode neba a zeme, 
-   etiologické báje – o pôvode človeka, zvierat, rastlín, 
-   historicko-kultúrne báje – o objavoch vecí, remesiel, vied a umení, 
-   hrdinské báje – o predkoch, kultúrnych hrdinoch, obrancoch rodu. 
 
 
DAIDALOS A IKAROS 
 
 V dávnych, pradávnych časoch žil v Aténach Daidalos. V celom Grécku bol 
najzručnejším umelcom. Vynikal ako staviteľ, sochár a kamenár, vedel obdivuhodne 
opracovávať kameň, kovy a drevo. Kto videl jeho stavby, domnieval sa, že sú dielom 
samých bohov. O jeho sochách sa hovorilo, že žijú, chodia a vidia, že sú to živé tvory. 
 Ale aký bol Daidalos zručný, taký bol márnomyseľný, žiarlivý na svoje umenie. 
Nestrpel nikoho, kto by sa mu bol chcel v niečom vyrovnať, alebo ho v niečom 
prevýšiť. A táto nepekná vlastnosť ho zviedla k vražde svojho najlepšieho žiaka. 
 Keď jeho strašný skutok vyšiel najavo, Daidalos rýchlo zobral svojho syna 
Ikara a utiekol z Atén. Po dlhšom blúdení uchýlil sa na Krétu, kde ho kráľ Minos 
prijal do svojich služieb. Hneď požiadal Daidala, aby mu postavil palác, aký ešte svet 
nevidel. 
 Vynaliezavý Daidalos vymyslel nevídanú stavbu – bludisko. Zástupy otrokov 
museli na nej pracovať dňom i nocou. Jedni lámali kameň, iní kresali brvná, ďalší 
miešali maltu, mnoho, veľmi mnoho ľudí sa zúčastňovalo na tejto veľkej stavbe. 
Daidalos na všetko dozeral, riadil, až jedného dňa oznámil kráľovi, že práca je 
hotová. Bola to stavba s podzemnými i nadzemnými izbami, s krivolakými chodbami. 
Kto tam raz zablúdil, viac sa odtiaľ nedostal. Kráľ Minos nazval palác Labyrintom. Z 
vďačnosti vystrojil Daidalovi veľkú hostinu a už ho viac nechcel pustiť preč. 
 A tak sa stal Daidalos zajatcom. Darmo mu kráľ Minos ponúkal dary, 
bohatstvo, Daidalos zo dňa na deň viac túžil po vlasti. Jeho bystrý um snoval nové 
plány, ako sa oslobodiť. Ale všetko bolo márne, lebo žiadna loď na príkaz kráľa 
nesmela Daidala odviezť. Daidalos smutný sedával na brehu mora a závidel vtákom 
ich voľný let. 
 Až napokon jedného dňa zrodila sa v ňom smelá myšlienka: „Už viem, ako sa 
zachránim! Minos môže predo mnou uzavrieť zem aj more, ale vzduch nemôže, ten mi 
ostáva voľný, nad ním nemá moc. Ujdem vzduchom!“ 
 Hneď sa pustil do práce, začal kresliť krídla rôznych vtákov, premýšľal, 
počítal. Až napokon jeho vynachádzavý duch premohol prírodu. 
 Pripravil si vtáčie perie. Začal ho ukladať podľa veľkosti, najprv menšie, 
postupne vždy väčšie a väčšie, až sa zdalo, akoby perie bolo samo narástlo. 
Pripevňoval ho niťami, voskom a smolou. Tak vznikali krídla, ktoré sa podobali 
vtáčím a ktoré mohli uniesť človeka. 
 Daidalov syn Ikaros sa neprestajne tmolil okolo otca. Chvíľu sa hral s perím, 
tu zas miesil vosk, zmotával nite a pozoroval otca pri práci. 
 Keď Daidalos pripevnil posledné pierko na krídlach, prezrel ešte raz svoje 
dielo a hneď krídla vyskúšal. Nabral rovnováhu a ľahučko ako vták vzniesol sa hore. 
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 Celý šťastný sa rýchlo spustil na zem. Vzal menšie krídla, ktoré pripravil pre 
svojho syna Ikara. Ale prv než mu ich pripevnil, začal ho poúčať: „Milý synu, leť len 
v strednej výške! Keby si letel príliš nízko, krídla by sa ti dotýkali morskej hladiny 
a zaťažené vlhkom by ťa stiahli do hlbín mora. Ak sa vznesieš príliš vysoko, slnečné 
lúče zničia tvoje krídla, ty sa zrútiš dolu a zhynieš. Ja poletím vždy pred tebou, budem 
ti ukazovať cestu.“ 
 Keď Daidalos priväzoval synovi krídla, ruky sa mu triasli a slzy strachu 
kvapkali dolu. Naposledy objal syna a pustil sa na cestu. 
 Obidvaja sa rýchle vzniesli. Vpredu letel otec a za ním syn. Daidalos sa 
ustavične obzeral dozadu. Spočiatku im to išlo dobre. Čoskoro preleteli kus sveta. 
Ľudia, ktorí ich videli, hovorili, že to letia sami bohovia. 
 Už boli blízko cieľa, keď tu Ikaros, nadšený pôvabom letu, začal rýchlejšie 
mávať krídlami a v nerozvážnej roztopašnosti zamieril vyššie k žeravému slnku. Ale 
vosk a smola sa začali od slnečnej horúčavy topiť, perie sa uvoľňovalo, krídla 
povoľovali a chlapec klesal nadol. Celý bledý sa rútil do hlbín mora, volajúc otcovo 
meno. Ale Daidalos nepočul syna volať o ratu. Pokojne pokračoval v ceste. Len 
zriedka sa obzrel nazad, lebo syn ho až doteraz poslušne nasledoval. Tu sa náhodou 
opäť obzrel, ale syna už nevidel. Zúfalý tušil nešťastný osud svojho milovaného syna. 
Uprene hľadel do šíreho mora, keď tu naraz zbadal plávať sem-tam roztratené perie. 
Hneď sa spustil nadol a pátral po synovi. Po dlhom hľadaní našiel jeho mŕtvolu. Vlny 
mora ju vyhodili  na breh malého ostrova. Zarmútený sa vrátil do vlasti. Postavil ešte 
mnoho krásnych palácov, ale už nikdy nebol šťastný. 
 Na večnú pamäť tejto trúchlivej udalosti ostrov pomenovali Ikáriou a more, 
v ktorom chlapec zahynul, nazvali morom Ikarovým. 
 
  Z knihy Najkrajšie grécke báje, preložila Mária Rázusová-Martáková 
 
 
 
ĽUDOVÉ BÁJKY – vymyslené príbehy s výchovným zacielením, v ktorých zvieratá 
alebo neživé predmety konajú a hovoria ako ľudia (antropomorfizácia). Hrdinovia 
bájok predstavujú symbolické a ustálené významy, súvisiace s charakerovými 
vlastnosťami ľudí: líška – prefíkanosť a ľstivosť,  lev – sila a vznešenosť, medveď – 
ťarbavosť a dobráckosť, vlk – pažravosť a násilníctvo, zajac – ustrašenosť, mravec – 
pracovitosť  a pod.  Môžu mať prozaickú alebo veršovanú podobu a z príbehu vždy 
vyplýva nejaké ponaučenie. Dej sa podáva vo forme alegórie (inotaj). 
 
 
HAVRAN A LÍŠKA 
 
     Havran raz kdesi uchytil kus syra a vyletel na vysoký strom, aby ho tam v pokoji 
zožral. Zbadala to líška, dobehla pod strom a začala havrana chváliť: 
     „Ó, milý havran, aký si pekný, krásny.“ 
     Havran mal syr práve v zobáku. 
     „A keby si vedel ešte niečo rozprávať.“ 
     Havran chcel hovoriť, otvoril zobák, syr mu vypadol. Líška ho uchytila, zožrala 
a havrana vysmiala. 
 
        Z knihy Čarovné zrkadlo 
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ĽUDOVÝ VTIP – krátky epický žáner, ktorý sa podobá anekdote. Vznikol 
v dedinskom prostredí a vyjadroval najstručnejšiu výpoveď s nečakaným záverom.  
 
NA DETVIANSKOM SALAŠI 
 
Drevorubač Jano pred kolibou:  Ondrej, tu si? 
Bača z koliby:  Hej!  
Jano:  Videl som na doline zabitého, celkom ako ty. 
Bača:  Akú mal košeľu? 
Jano:  Zelenú. 
Bača:  Ťúha! A halenu? 
Jano:  Bielu. 
Bača:  No na môj dušu! A má čižmy či kapce? 
Jano:  Čižmy. 
Bača upokojený:  No, tak som to nie ja. 
 
 
V súčasnosti je to najčastejší folklórny žáner, ktorý sa šíri ústnym podaním hlavne 
v kruhoch vzdelancov a obyvateľov miest.  
 
Vladko a Miško sa naháňali po byte, a tak dostali od mamy nakladačku. Keď sa 
poobede vrátil otec, pýta sa ich: 
- Chlapci, prečo ste takí smutní, 
- Dostali sme bitku od mamy za nedovolenú rýchlosť. 
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  2.   3          Ľ U D O V Á    D R Á M A  
    

         
DETSKÝ FOLKLÓR – tvoria ho slovesné, hudobné, tanečné, dramatické 
a pantomimické prejavy detí. Najrozšírenejšie sú rečňovanky, detské hry, obyčaje 
a obrady. Majú deklamačný spôsob prednesu. Dôležité miesto má v nich hra, ktorá sa 
rodí zo zábavy, ale má aj praktický účel. Z toho vyplýva jej názornosť, dynamickosť 
a jasnosť, ale aj fantázia a princíp náhody. 
 
REČŇOVANKY (RIEKANKY) – majú osobitný rytmický charakter. Sú svojráznym 
príhovorom detí k zvieratám, rastlinám, k rozličným úkazom a javom v prírode. Sú 
určené na individuálny i hromadný prednes, resp. zvláštne skandovanie (čosi medzi 
spevom a recitáciou). Z hľadiska významovej funkcie rozdeľujeme riekanky do dvoch 
typov: 
 
1.  RIEKANKY  s pragmatickou (pedagogicko-didaktickou) funkciou 
 
PREKRÚCANKY – sú hry so slovami, ktorých významy sú v kontexte „prevrátené“, 
napr. 
 
Išiel vŕšok dolu psíčkom 
 a krútikom chvostil. 
 
Kmotrám vás vítačko! 
Ustoľte sa za náš sad 
a ochlebte si nášho kroja. 
 
Privlkol k nám beh a ukradol nám 
 poludnie pred samým prasaťom. 
 Ale náš breh sa naňho rozpesal, 
 Až po samý beh za ním dopesal –  
 a rozkožuchoval mu trh. 
    
                                                Z knihy Zlatá brána 
 
VYSMIEVANKY- žartovným alebo humorným spôsobom odhaľujú isté nedostatky 
konkrétnej osoby, zvieraťa alebo veci, napr. : 
Ďuro, truľo, 
nechcem ja teba, 
mne múdry treba. 
 
PREKÁRANKY – na rozdiel od vysmievaniek predstavujú kvalitatívny významový 
posun v smere k etickým nedostatkom, napr. : 
Eva 
spadla z chlieva, 

 27



zabila kohúta, 
utiekla do kúta. 
 
VYZÝVANKY – zameraním sú podobné prekárankám, ale ich výpoveď je priamejšia 
a zvyčajne aj adresnejšia, napr. : 
Čo si robil? 
Cmar som drobil. 
 
PRIHOVÁRANKY – nimi sa deti prihovárajú k prírode, napr :. 
Mesiačik jasný, 
aký si krásny! 
Ber Zorničku 
za ručičku, 
prechádzaj sa  
po nebíčku, 
do rána nezhasni! 
 
VYČÍTANKY – slúžia na rozpočítavanie záujemcov pred začatím hry, napr. : 
Ty, ty, ty, ty aj ty, ty, 
čuší ako zabitý! 
A kto stratil svoju reč, 
nech si ide vo svet preč! 
 
 
2.   RIEKANKY  so zábavnou (činnostnou, pohybovou) funkciou 
 
RAPOTANKY – slúžia na  napodobňovanie zvieracích zvukov v jednoduchom 
dejovom rámci, napr. : 
Trn, trn, trn, 
tŕňové, vŕbové, osikové, rakytové, 
to sú všetko drevá dobré, 
trn, trn, trn. 
 
VYVOLÁVANKY – slúžia na  nadviazanie kontaktu detí so živou i neživou prírodou. 
Spev a pohyb nahrádza primeraná hlasová modulácia, napr. : 
Slimák, slimák, vystrč rožky, 
dám ti múky na parožky. 
Ak ich nedáš von, 
podpálim ti dom, 
a ty zhoríš v ňom. 
 
SKÁKANKY – sú spievanky, ktoré bývajú súčasťou detských zábavných hier. Pripája 
sa k nim aj rytmický pohyb a gesto, napr. : 
Dobre sa nám poskakuje,  
keď nás to nič nekoštuje, 
ani krpec ani hábka, 
kúpi otec, kúpi matka. 
 
SPIEVANKY – majú výstavbový príznak riekanky, no pripája sa k nim hudobná 
zložka, napr. : 
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Žena úbohá 
troje detí má, 
jedno chodí do školy, 
druhé šije bačkory 
a to tretie na kamenci 
drží gajdy na remenci 
a pekne si hrá: 
trarararara. 
 
RÝMOVAČKY – sú založené na využití artikulačno-zvukovej roviny reči, napr. : 
Aha, mhm, čo mi dáš? 
Aha, mhm, trnku. 
Aha, mhm, kde ju máš? 
Na polici v hrnku. 
 
 
DETSKÉ HRY 
Imitujú rozličné situácie, zamestnania a remeslá. 
 
JABLČNICA DETI CHYTÁ 
 
Deti prišli k panskej záhrade a tam sa na ne oborila víla Jablčnica, strážkyňa jabloní: 
Čo tu chcete, preč sa berte! 
Deti: Na pekné kvietky sa chceme pozrieť – to sa azda smie. 
Jablčnica: Zakazujem, prikazujem. Nič sa nesmie! 
Deti: Tak nás v zlom nespomínajte a dobre sa majte! 
 
Deti odchádzajú. 
Jablčnica: Neutekajte, pravdu mi povedzte! 
Predvčerom, predpredvčerom kde ste boli? 
Deti: Na jabloni! 
Jablčnica: Prečo ste sa na ňu driapali? 
Deti: Aby sme jabĺčka spapali! 
Jablčnica: A či ste všetky? 
Deti: Všetky, všetky – ostalo len lístie! 
Jablčnica: A čo pán? 
Deti: Kričal a takto skákal! 
 
 
Deti sa natriasajú, skáču, dvíhajú zaťaté päste. 
Jablčnica: A strieľal? 
Deti: Strieľal! 
Jablčnica: Čím strieľal? 
Deti: Soľou strieľal! 
Jablčnica: Ako strieľal? 
Deti: Takto strieľal: pif-paf, bim-bác! 
Jablčnica: A trafil? 
Deti: Netrafil! 
Jablčnica: A psa na vás pustil? 
Deti: Pustil! 
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Jablčnica: Ako havkal? 
Deti: Hav, hav! 
Jablčnica: Ako bežal? 
Deti: Ledva! 
Jablčnica: Hrýzol? 
Deti: Ruky nám oblizol! 
Jablčnica: A pán? 
Deti: Kričal a takto skákal! 
Deti kričia a tancom napodobňujú nahnevaného pána. 
Jablčnica: Za vami sa náhlil? 
Deti: Náhlil, náhlil – až sa na zem zvalil! 
Jablčnica: Ako? 
Deti: Takto! 
Deti sa zvalia na zem. 
Jablčnica: To vás musím ja pochytať. 
Deti: Zachráň sa, kto máš strach, a kto sa nebojí, nech na mieste stojí! 
Deti sa rozbehnú, a koho Jablčnica nechytí, ten sa stáva novou Jablčnicou. 
        

                                                 Z knihy Poďte, deti, medzi nás 
                                                 
KOLEDOVÉ HRY – (obchôdzkové) hry majú pevný, prevažne veršovaný text, menší 
rozsah a obsahujú spevné a tanečné zložky. Spájajú sa so zimným obdobím, 
Vianocami i fašiangami (pastierske hry s biblickým námetom o Ježišovom narodení, 
trojkráľové hry, fašiangové hry). 
 
 
ĽUDOVÁ KOLEDA 
Doniesli sme vám novinu, 
prišli sme k vám na koledu, 
ale sa nás neľakajte, 
do izby nás zavolajte. 
 
Nie sme my už chlapci malí, 
že by ste nám chleba dali, 
opekance jesť nechceme, 
oriešky tĺcť budeme. 
 
Už sa od vás odberáme, 
bo ďalekú cestu máme, 
za dary vám ďakujeme, 
zdravia, šťastia, vinšujeme. 
        
 
ĽUDOVÝ VINŠ 
Vinšujeme vám Nový rok – 
aby kvitlo pole žitkom, 
dvor dobytkom, 
k tomu zdravia veľa, 
aby vás po celý rok 
hlava nebolela.       
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