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Zabudnutý svet slovenských detí
 Za posledných stopäťdesiat rokov sa na Slovensku zmenil život celej 
spoločnosti oveľa viac ako za celé dve predchádzajúce tisícročia. Po roku 1870 
sa u nás začala revolúcia v doprave. Tridsať rokov stačilo na to, aby Slovensko 
obkolesila hustá železničná sieť. Kým v prvých desaťročiach 19. storočia cesta zo 
Žiliny do Bratislavy na sedliackom voze trvala päť dní, na konci storočia rýchlik 
skrátil čas na necelé tri hodiny. Doprava sa neobyčajne zrýchlila a  rovnako aj 
množstvo prepraveného tovaru. Bol to základ priemyselného rozvoja, ktorý 
nazývame aj priemyselnou revolúciou. Na okrajoch väčších miest rástli fabriky 
a  dymiace komíny. Továrenská výroba znamenala koniec tradičných remesiel. 
Oblečenie, obuv, nábytok aj riady výrazne zlacneli, pretože stroje vyrobili za rov
naký čas viac tovaru ako ľudské ruky. Začalo sa sťahovanie z dedín do miest za 
prácou. Parné stroje postupne nahradila elektrina a benzínové motory. Namiesto 
konských povozov sa na cestách čoraz častejšie objavovali automobily a na oblohe 
prvé lietadlá. Najprv v  mestách a  potom aj na dedinách sa objavili prvé rádiá, 
neskôr televízory, pribúdali telefónne aparáty. Poľnohospodárska veľkovýroba 
utlmila tradičné roľníctvo, každodenná tvrdá práca na zdedenej pôde prestala 
byť nutnosťou. Mladšie generácie sa z dedín postupne sťahovali do miest, kde 
na sídliskách pribúdali veľké obytné bloky. Tento proces zmien trvajúci takmer 
storočie  vyústil do zmeneného vzhľadu miest i  dedín. Mizli dedinské chalupy 
s malými oknami osadenými nízko nad zemou, pokryté slamenou či šindľovou 
strechou. Nahradili ich murované domy. Tradičné roľnícke dvory a  humná sa 
zmenili na okrasné záhrady. Z  dedín sa postupne vytrácali domáce zvieratá, 
ktoré pred storočím nechýbali na žiadnom gazdovstve. Kým v druhej polovici 
19. storočia tvorili deti a mladí ľudia skoro 40 % všetkých obyvateľov, dnes ich 
je oveľa menej, a to nielen na dedinách, ale aj v mestách. Zároveň mizol aj starý 
a svojský spôsob života, ktorý sa po stáročia dedil z generácie na generáciu. Do 
zabudnutia upadli starodávne zvyky, obyčaje, prestal sa nosiť tradičný odev. 
 V tomto dnes už zabudnutom svete našich predkov sa rodili deti, veľa 
detí a už len málo vieme o ich živote. Sotva sa dozvedáme, čo všetko ich stretlo 
na ceste k dospelosti, ako rástli, ako museli pomáhať rodičom, ako sa vzdelávali, 
obliekali, s  čím sa hrali a  ako dospievali. Hoci bol ich život tvrdý, niekedy 

aj neúprosný, lebo taký bol aj údel dospelých v zápase o živobytie, i tak 
mal svoje čaro. Panovala voľnosť, družnosť a často aj bezstarostnosť. 
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Deti obyčajne vyrastali v početnom kolektíve rovesníkov a už 
v útlom veku dostali na starosť domáce zvieratá aj mladších súrodencov. 
Rodičia im často prízvukovali – múdrejšieho počúvajte, staršieho si uctite, 
poctivo pracujte a všetko ostatné na Pána Boha nechajte. Rodičia aj starí 
rodičia viedli svojich potomkov k sporivosti, skromnosti a striedmosti, lebo 
sami nemali na rozdávanie. Prejavom úcty k starším bolo aj vykanie. Deti bežne 
vykali svojim rodičom, starým rodičom dokonca onikali. Deti veľa času trávili na 
lúkach a pasienkoch, neskôr aj na otcovej roli či v lese – hlavne v spoločnosti 
ďalších detí. Voľné chvíle si spestrovali spevom, rozprávaním aj drobnou prácou. 
Spev sprevádzala píšťalka a niekedy sa našli i gajdy. V rozprávkach ožívali bájne 
bytosti – draci, strigy aj rôzne strašidlá. Namiesto internetu a  televízie deti 
so zatajeným dychom počúvali rozprávanie dospelých o ich živote, o cudzích 
mestách i krajinách. 
 Na zvyšovanie sily, vrtkosti, rýchlosti a ohybnosti im neslúžilo telocvičné 
náradie a športy ako dnes, ale rôzne hry a nezriedka aj domáce zamestnanie, 
ako bolo nosenie vody, rúbanie dreva, opatrovanie domácich zvierat. Nedeľa aj 
cirkevné sviatky sa prísne dodržiavali, pracovať sa nesmelo, povinná však bola 
návšteva kostola. Rodičia deti vyobliekali do sviatočných šiat či krojov. Tie pre 
svoju pestrú výzdobu a  jedinečnosť vzbudzujú obdiv aj dnes. Keď nadobudli 
predpísaný vek, k  ostatným povinnostiam pribudlo roku 1869 povinné 
navštevovanie školy. Učiteľ mal nezriedka na starosti aj sto žiakov. V preplnenej 
triede často udržiaval disciplínu aj pomocou palice či trstenice. Pre nedostatok 
peňazí nemohli nadané deti ďalej študovať. Po skončení školskej dochádzky 
trvajúcej obvykle päť rokov zostali pripútaní pri gazdovstve, šli do služby, 
fabriky alebo na remeslo. Dorastajúcej mládeži sa menil spôsob života, zábavy 
i práce, chlapci začali mládenčiť a dievčatá dievčiť. Na obzore bola dospelosť. 
Dievčence pomýšľali na vydaj už pred dosiahnutím osemnásteho roku života, 
ale zdraví chlapci boli od roku 1868 povinní najprv vykonať vojenskú službu, 
až potom sa oženiť. Po svadbe prichádzali na svet deti a kolobeh tradičného 
života sa začal odznova, až kým v  prichádzajúcej modernej dobe nevymizol. 
Zostali už len spomienky zachytené pamätníkmi, staré noviny a  náznaky 
v rozprávkach, piesňach a detských hrách. 
 Každému dnes bude na úžitok poodhaliť čarovný závoj minulosti 
a nazrieť do zabudnutého detského sveta našich predkov. Pri čítaní tejto 
knihy si snáď uvedomíme, ako pohodlne si dnes žijeme, čo všetko máme 
a naučíme sa nežiadať každú vec, na ktorú si spomenieme.

Ivan Mrva
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Detí bolo viac  
ako starých ľudí

Staré slovenské príslovie azda 
najlepšie vystihuje, akou dôležitou 
súčasťou v živote našich predkov 
boli deti. Aj dnes sú budúcnosťou 
rodiny a národa a inak tomu nebolo 
ani v minulosti.

Keď sa u nás zlepšila základná lekár
ska starostlivosť, ubudli choroby ako 
týfus, tuberkulóza, kiahne, červien
ka, záškrt. Nehrozili už ani epidémie 
cholery, ktoré mali na svedomí 
množstvo životov nemluvniat, detí 

Manželstvo bez detí málo má potechy.

Vieš, že...
Až do polovice 

20. storočia deti a mládež tvorili oveľa  početnejšiu časť obyvateľstva ako  ľudia vo vyššom  
veku. 

6

Poviem_ti_VNUTRO_FINAL.indd   6Poviem_ti_VNUTRO_FINAL.indd   6 28/07/2020   09:1128/07/2020   09:11



i mládeže. Ulice i dvory slovenských 
dedín a mestečiek zapĺňali kŕdle 
veselého drobiz gu. Na začiatku 
minulého storočia slovenský vidiek 
dýchal mladosťou, zato starých ľudí
bolo oveľa menej. O to viac si 
ich však všetci vážili. Poznačení 
namáhavou prácou vlastných rúk 
a rôznymi neduhmi lúčili sa so 
životom po šesťdesiatke.

 

Pikoška
V roku 1910 mala Detva 7 339 obyvateľov. Ľudí starších ako 60-ročných žilo v obci 334.  Detí do 10 rokov 2 710, detí vo veku  11–14 rokov 555. Detí mladších ako 15-ročných bolo v Detve 10-násobne  viac ako ľudí starších ako 60 rokov. V tom istom roku žilo v Bratislave 30-tisíc ľudí mladších ako 20 rokov, občanov starších ako 60 bolo 5 900.  Bratislava mala spolu  78-tisíc obyvateľov.

SLOVNÍČEK
Drobizg = malé deti alebo mláďatá

Obyvateľky 
z Hradišťa
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