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ÚVOD 
 

 „Svätá je naša povinnosť všetko nášmu ľudu podávať, na čom sa on povýšiť môže a seba 
samého viacej vážiť navykne“, píše Ľudovít Štúr vo svojom diele Nárečie slovenské alebo 
potreba písania v tomto nárečí. Aj tento krátky úryvok z jeho diela je dôkazom, aký živý odkaz 
nám zanechal. 200. výročie jeho narodenia a s ním spojený Rok Ľudovíta Štúra (2015) je preto 
pre každého, kto „sa chytil do služieb ducha“, veľkou výzvou sprítomniť odkaz tejto osobnosti, 
ktorá patrí k rodinnému striebru slovenských dejín. 
 

 
V roku 2015 uplynie dvesto rokov od narodenia jednej z najvýznamnejších 

osobností moderných dejín slovenského národa – Ľudovíta Štúra (28. október 1815 Uhrovec –
 12. január 1856 Modra). Toto okrúhle výročie je mimoriadnou príležitosťou pripomenúť 
si jeho pozoruhodný život a dielo nielen na regionálnej a celoslovenskej úrovni, ale aj 
s presahom do zahraničia, predovšetkým na území štátov, ktoré sa spájajú s jeho 
životom, a v komunitách Slovákov žijúcich v zahraničí. 
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Matica slovenská si je plne vedomá významu osobnosti Ľudovíta Štúra a jeho 
neoceniteľného prínosu k formovaniu slovenského národa a k našim moderným dejinám. 
Z tohto uhla pohľadu najstaršia kultúrna a vedecká ustanovizeň Slovákov v priebehu roka 2015 
pripravila a už zrealizovala na celom území našej vlasti sériu programovo rozmanitých podujatí, 
ktoré boli určené odbornej i laickej verejnosti – s osobitným zreteľom na mladú generáciu. 
Leitmotívom všetkých matičných vedeckých, popularizačných, edičných, výstavných, 
literárnych, divadelných, kultúrno-spoločenských a iných aktivít je zdôrazňovanie skutočnosti, 
že Ľudovít Štúr bol hybnou a širokospektrálnou osobnosťou slovenských dejín v prelomových 
časoch nášho národného obrodenia. Matica slovenská tiež dnešným generáciám pripomína, že 
Štúr bol nielen kodifikátorom spisovnej slovenčiny, vedcom, pedagógom, básnikom, 
publicistom či novinárom, ale aj vodcom štúrovského hnutia, európsky orientovaným 
vzdelancom a reprezentantom slovanskej spolupráce a vzájomnosti.  

Prestíž dvojstému výročiu narodenia Ľudovíta Štúra dodáva aj jeho zaradenie do 
zoznamu výročí Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) na 
roky 2014 – 2015, ktorý schválila na svojom zasadnutí 37. generálna konferencia Unesca 5. 
novembra 2013 v Paríži.     

Vzhľadom na význam osobnosti Ľudovíta Štúra a jeho neoceniteľný prínos 
k formovaniu slovenského národa a k moderným slovenským dejinám a v rámci Roka Ľudovíta 
Štúra sme si dovolili prihovoriť sa našim čitateľom namiesto úvodu 7. čísla časopisu Lingua et 
vita. Predkladáme v ňom recenzované príspevky prispievateľov v tradičnej štruktúre v zmysle 
rubrík časopisu. Veríme, že aj 4. ročník vydávaného časopisu prinesie záujemcom zmysluplné 
a užitočné nielen čítanie, ale aj inšpiráciu pre vlastné bádanie v oblasti jazyka, kultúry, 
metodiky a didaktiky a translatológie. 

 
 

PhDr. Roman Kvapil, PhD. 
výkonný redaktor 
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