
5. Prejav túžby po slobode a spravodlivosti v slove nskej 
   romantickej literatúre 
--------------------------------------------------- -------------- 
 
Spolo čenská situácia  
     Romantizmus  nastupuje do  sl. lit.  koncom 20 -tych  rokov 19. 
stor. a vrcholí po revolúcii v r. 1848/49. 
     Spolu s  týmto smerom nastupuje  nová mladá ge nerácia  - Mladé  
Slovensko  (MS),  ktorá chcela zmeni ť  život. Ovplyvnená revolu čnými 
udalos ťami na za č. 19. st. v  Európe si kládla vysoké ciele. Najdô- 
ležitejšími z  nich boli dosiahnutie  národnej a so ciálnej  slobody 
(slob. ľudu). 
     Generácia  MS  sa  zaslúžila  o  založenie  sp olku  Spolo čnos ť 
česko-slovanská  (S ČS  - 1828) v  Bratislave na evanjelickom  lýceu. 
Spočiatku to bol spolok kultúrny  a literárny. Ke ď sa stal podpred- 
sedom Ľ. Štúr, stala sa S ČS aj národným a politickým hnutím. Jedným 
zo zakladate ľov S ČS bola aj Samo Chalupka (najstarší štúrovec). 
     Z požiadaviek a cie ľov štúrovcov sa podarilo dospie ť jedine ku 
jednotnej a celonárodnej podobe spis. jazyka. 
     Ten bol  kodifikovaný v roku  1843 po spolo čnej  porade Štúra, 
Hurbana a  Hodžu na fare  v Hlbokom. Základom  bolo  stredoslovenské 
náre čie,  ktoré pod ľa  Štúra najviac  vystihuje národný  charakter, 
najmenej ovplyvnený cudzími vplyvmi. 
Pravopis bol založený na fonetickom základe (píš ak o po čuješ). 
     Proti sloven čine sa opä ť postavil Ján Kollár . Napísal polemic- 
ký (ostro kritický) spis, ale so svojími argumentmi  neuspel, vä čši- 
na národovcov a vzdelancov si jazyk osvojila. 
     Prvým dielom  v spisovnej SJ  bol almanach Nit ra .  Najznámejší 
vydavate ľ. spolok založený štúrovcami - Tatrín . 
 
Predstavitelia romantizmu v sl. lit.: 
Ľudovít ŠTÚR: 
Činnos ť: a) jazykovedná  (diela -  obsahujú gramatic.  a p ravopis. 
            pravidlá:  Náre čia  slovenskuo  alebo  potreba písania  
            v tomto náre čí; Náuka o re či slovenskej ) 
         b) politická (vydával Slovenské národnie noviny - politic- 
            ké noviny; bol poslancom  Uhorského sne mu za mesto Zvo- 
            len, vystupoval na Uh. sneme, aktívne s a zapojil do re- 
            volúce 48/49) 
         c) novinárska a redaktorská  (vydával aj l it. časopis Orol 
            tatranský ) 
         d) literárny kritik a vedec 
         e) literárna (lyric. a epic. poézia) - Spe vy a piesne  
 
 
Samo CHALUPKA 
- študoval dejiny Slovanov a Slovákov, pretože mal si lné vlastenec- 
ké a  národné cítenie. Po  štúdiu využil svoje  poz natky v súbornom 
diele Spevy S. Chalupku . Zákl. tematické okruhy jeho tvorby: 
a) minulos ť - Mor ho!  
              Spevy Sama Chalupku  
b) sociálny odboj (zbojnícka tem.) - Krá ľohoľská  
                                     Likavský väze ň 
                                     Junák  
c) vpád Turkov a protiturec. odboj - Boj pri Jelšav e 
                                     Tur čín Poni čan 
                                     Branko  
 
 
 
 
 



Mor ho! 
- epická hrdinská báse ň, vrcholné dielo 
Hl. idea: 
"A ty, mor ho! - hoj, mor ho! detvo môjho rodu, 
kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu; 
Mor ty len, a vo ľ neby ť, ako by ť otrokom." 
     Slovenskí  poslovia prichádzajú  k rímskemu  c árovi, ktorý  sa 
zastavil na  hraniciach ich vlasti, s  mierovým pos olstvom. Cár ich 
posolstvo  odmieta, ba  vyhráža sa  im, že  ich kra jinu  si podmaní 
a ich ľud si zotro čí. Poslovia sa  na ňho vrhnú s výkrikom "Mor ho!" 
Udatne bojujú, napokon v boji proti presile všetci padnú. 
 
 
Andrej SLÁDKOVI Č (BRAXATORIS) 
- jeden  z najmúdrejších  a najvzdelanejších  štúro vských básnikov, 
básnik intelektu.  Jeho poézia je vzdialená  od ľud. slovesn., ume- 
lecky náro čnejšia. -  študoval v Ban. Štiavnici, v  Bratislave  a VŠ 
ukon čil v Halle. Štúdium v  Nem. ovplyvnilo jeho filozof iu (dialek- 
tika od známeho nem. filozofa  Hegla - teória proti kladov) a rozší- 
rilo jeho poznatky nielen zo svetovej lit. 
- zástanca Heglovej filozofie 
 
Diela: Marína  
       Detvan    (básnické skladby) 
 
Marína  
- vznikla na základe skuto čného citového zážitku autora. Je to bás- 
nické  spracovanie  jeho  najvä čšej  životnej  lásky,  ktorú prežil 
v Ban. Štiavnici (ako domáci vychovávate ľ  - pôvodne sa mali vzia ť, 
no on odišiel  študova ť do Halle a Marínu  rodi čia vydali za iného, 
bohatého muža). 
- lyricko-epické  dielo,  má  3  ústredné  motívy, ktoré steles ňuje 
Marína: - motív krásy 
        - motív lásky 
        - motív mladosti 
 
výstavba - 10 veršová strofa 
verš - používa slabi čný verš - rovnaký po čet slabík sa pravidelne 
       strieda (8 & 10 slabi čný) 
rým - striedavý 
jazykové prostriedky :  metaforickos ť (opakovanie slov  na za č. veršov) 
                       anafora - 41. verš: "nemožno   mi ťa  ne ľúbi ť" 
                        (dvojitý  zápor - klad) 
Od 1. strofy  autor rozvíja motív krásy a  lásky (Marína). 
Od 72. strofy nastupuje aj motív  lásky k vlasti, rod. kraju. Tie to 
2 city si neprekážajú, naopak sú rovnocenné (protir ečí Štúrovi, kt. 
tvrdí, že nemožno rovnako milova ť ženu i vlas ť). 
V 185. strofe uvažuje nad pojmom  "mlados ť". Vraví, že nie je ohra- 
ni čená fyzickým vekom, je to nie čo, čo máme v sebe. 
 
Vlas ť drahú ľúbi ť v nežnej Maríne 
Marínu drahú v peknej ot čine 
a obe v jednom objíma ť. 
 
Marína moja! teda tak sme my 
ako tie božie plamene, 
ako tie kvety na chladnej zemi, 
ako tie drahé kamene; 
padajú hviezdy, aj my padneme, 
vädnú tie kvety, aj my zvädneme, 
a klenoty hruda kryje: 
Ale tie hviezdy predsa svietili, 



a pekný život tie kvety žili, 
a diamant v hrude nezhnije! 
 
Detvan  
- lyricko-epická skladba 
- na  rozdiel od  Maríny je  tu v  popredí spolo čenská  tem., nie 
osobné city. 
- dielo je  zasadené do rázovitého, pekného  prostr edia pod Po ľanou 
(Detva), kde sa  rozvíja príbeh hl. hrdinu Martina  Hudcovie a jeho 
diev čaťa (Leny). Má 5 spevov: 
1. Martin 
2. Družina 
3. Slatinský jarmok 
4. Voh ľady 
5. Lapa čka 
Zámerom autora  bolo ukáza ť vysoké  morálne a charakterové  hodnoty 
slov. ľudu,  jeho umelecké schopnosti, a  to menovite na M artinovi. 
Jeho najkladnejšie  vlastnosti: stato čnos ť, odvaha,  úprimnos ť, hr- 
dos ť, sebavedomie a predovš. to, že sa nehanbí za svoj pôvod. 
Dielo má obranný charakter. 
 
Pavol Jozef ŠAFÁRIK 
- rozvíjal  myšlienku slovanskej  vzájomnosti, veno val  sa vedeckej 
a umeleckej tvorbe. 
Diela: (vedecké): Slovanské starožitnosti  (dejiny našich predkov) 
                  Slovanský národopis  (dejiny folklóru) 
 
 
Ján BOTTO 
- najmladší štúrovec 
Diela: Margita a Besná  
       Žltá ľalia  
       Smr ť Jánošíkova  
 
- jeho  balady vychádzali  z ľudovej  slovesnosti ( ľud.  balada - 
spätos ť s prírodou, motív viny a trestu) 
 
Smrť Jánošíkova  
- vrcholné básnické dielo 
- prípravou bola kratšia báse ň Piese ň o Jánošíkovi . 
- autor vychádzal z ľudového podania,  no okrem 1. spevu (spomienka 
na slobodný život Jánošíka na Krá ľ. Holi) sú ostatné spevy zobraze- 
ním Jánošíka -  väz ňa, čakajúceho na popravu. Pôvodne  malo dielo 7 
spevov, neskôr autor pripojil 8. a 9. spev (alegori cké). 
- najvýznamnejší je 5.  spev, v ktorom úvahy hl.  h rdinu sú vlastne 
úvahami básnika. Sloboda, ve ľmi dôležitá životná hodnota, je tu zo- 
sob ňovaná, Jánošík sa jej prihovára ako k milovanej oso be. 
- ukážka kontrastu: "Zvonia na de ň - mne na noc." 
- Jánošíkovo väznenie  a jeho smr ť majú  symbolic. význam: nepriamo 
vyjadrená národná nesloboda Slovákov po porážke rev olúcie - "Bachov 
absolutizmus". 
- posledné 2  spevy približujú Jánošíka  v rozprávk ovom svete  víl, 
s ich krá ľovnou sa napokon aj ožení. Znovuoživenie Jánošíka j e bás- 
nickým vyjadrením myšlienky: Možno vzia ť  slobodu, ale nie túžbu po 
nej (je nesmrte ľná). 
- dielo môžeme porovna ť s dielom Máj  od Karla Hynka Máchu (hl. hr- 
dina Vilém). 
 
 
 
 
 



Žltá ľalia  
V tejto balade autor opísal tragický osud Evi čky. 
Manželia Adam ček  a Evi čka si  s ľúbili, že ich  lásku nerozdelí ani 
smrť. Adam ček zomrel,  čas plynul. "Pomaly sa hrob  u ľahýna, a žena 
na muža zapomína." Za čal sa o ňu zaujíma ť istý pán, Evi čka dlho ne- 
váhala a súhlasila so svadbou. Ke ď milý nechodí, Evi čka je nedo čka- 
vá. Zrazu  za čne prah puka ť, jej  Adam ček ide von z  hrobu. Otvoril 
dvere,  no  vy ľakaná  Evi čka  ho  nechce  vidie ť.  Pojmi do náru čia 
a všetko sa  naraz prepadne. Od  vtedy tam Evi čka,  ako zakliata na 
žltú ľaliu, medzi t ŕňmi vzdychá. 
 
 
Janko KRÁ Ľ 
- najrevolu čnejší štúrovský básnik 
Myšlienky jeho tvorby (revolta,odpor proti nespravo dlivosti, nespo- 
kojnos ť  s dobou,  túžba po  slobode, buri čstvo)  ho zara ďujú medzi 
najrevolu čnejších básnikov  romantizmu v svet.  lit. - prirov návame 
ho k Byronovi, Hugovi, Petöfimu, Máchovi. 
Jeho tvorba je tematicky i žánrovo pestrá, ale celé  jeho dielo spá- 
ja motív túžby po slobode, rozpor medzi snom a real itou a v mnohých 
dielach dokonca pocit beznádeje. Delí sa do 3 skupí n: 
1. Epika (balady) 
2. Lyrika 
3. Zbojnícka tematika 
 
1. Epika (balady) - autor vychádzal z ľudovej slovesnosti: 
Kvet ; Zverbovaný ; Zabitý ; Pán v t ŕní ; Kríž a čiapka ; Zakliata panna  
vo Váhu a divný Janko  
 
Zakliata panna vo Váhu a divný Janko  
Príbeh tejto  balady sa odohráva  v jednej doline,  cez ktorú te čie 
Váh. Starí ľudia vraveli, že vždy na Vstúpenie odtia ľ vychádza pan- 
na von. Šuhaj, ktorý si oble čie  šaty naopak a sko čí doprostred Vá- 
hu, môže ju odklia ť. Potom mu panna vyplatí čoko ľvek. Vraj chodí aj 
do dediny.  Každí sa bál, nikto  nevyšiel von. Blíž ilo sa  12 hod., 
voda sa za čala búri ť, vetrisko sku čalo, na poli zem dunela, peny sa 
iskrili. Vo vode plávala odpoly ryba chlpatá, po pá s človek - panna 
zakliata. Junák si k ľakol na kolená, szaspieval Bohu pesni čku, pre- 
žehnal sa, pozrel na nebo a pobozkal zem. Potom sa hodil do vzbúre- 
nej vody Váhu. Ráno išiel  dolinou pastier. Zastal uprostred dediny 
a oznámil im žalostnú správu... 
2. Lyrika: Duma Bratislavská ; Orol vták ; Orol ; Piesne ; Jarná piese ň 
(reakcia na revolúciu 1848/49); Hlásnik národa ; Dráma sveta  
 
Orol vták  - Autor v básni  zosob ňuje so slobodným orlom, ktorému je 
milší vo ľný  let (sloboda) ako  celý svet. Opisuje  svoje ut rpenie, 
utrpenie autora,  ktorý radšej zahynie, akoby  žil v nevôli. Vy číta 
svojej vlasti, že nani č nedbá. 
 
Hlásnik národa  - vyjadruje zúfalstvo  nad pasivitou Slovákov v bo ji 
za slobodu ("Pre čo som ja, jeden  živý medzi m ŕtvych na svet priši- 
el?!") 
 
Dráma  sveta  -  cyklus  básní,  úvahy nad  minulos ťou, prítomnos ťou 
a budúcnos ťou ľudstva 
 
báse ň Zloboch ; Úkazy  - odsúdil tyranských vládcov a nespravodlivos ť 
 
3. Zbojnícka tematika: Výlomky z Jánošíka  
- v diele nie je hl. hrdinom  Jánošík, ale autor tu  reaguje na sed- 
liacke povstania proti pánom na Slovensku, ktoré po dnietil Jánošík. 
 



Celá skladba má 3 časti: 
1. Janko 
2. Žobrák 
3. Zbojníkova balada 
 
Ján KALIN ČIAK 
- hoci v rom. lit. prevláda poézia,  rozvíja sa aj próza (J. Kalin- 
  čiak + J.M. Hurban) 
- za čínal tvorbu poéziou, no  skuto čné uplatnenie našiel v próze. 
Jeho prozaická tvorba sa delí na 2 skupiny: 
 
 
a) historická tematika -  prevažuje: Bratova ruka ; Bozkovci ; Mláde - 
 nec slovenský ; historic. romány Knieža liptovské ; Orava ; Pú ť lásky  
 
Púť lásky  
- hist. novela, najvýzn. dielo, typicky romantické 
Hlavní hrdinovia (Žofia, Janko, Aga  Osman) - typic kí romantic. hr- 
dinovia - prežívajú hlboké city (láska, žiarlivos ť, nenávis ť) a ne- 
vyhnutne spejú k tragédii (všetci zomierajú). 
 
b) sú časnos ť 
 próza Reštavrácia  
- pokus autora preklenú ť romantizmus  a pravdivo (realisticky) zob- 
razi ť slovenské  zemianstvo. V diele je  pravdivý obraz upadajúceho 
slov. zemianstva, ktoré sa snaží  udrža ť si bývalé výsady po čas vo- 
lieb.  Avšak tieto  vo ľby ukážu  charakter, morálku  i to,  že táto 
trieda nemá budúcnos ť. 
- dôležitú funkciu  plní re č postáv (dialóg  & monológ), pretože je 
charakteriza čným prostriedkom postáv. 
 
 
Jozef Miloslav HURBAN 
- vykonával redaktorskú, literárnu a kultúrnohistor ic. činnos ť 
- pokúsil  sa o  poéziu, no  bol úspešnejší  v próz e. Námety čerpal 
z minulosti i z prítomnosti 
Historic. prózy: Gottšalk  
                 Olejkár  
Satira a výsmech z konzervativizmu meštiactva: Kory tnické poháriky  
                                      Od Silvestra do troch krá ľov  


