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LITERÁRNOHISTORICKÁ REFLEXIA SLOVENSKÉHO ROMANTIZMU 

(MALÝ SPRIEVODCA SYNTÉZAMI DEJÍN SLOVENSKEJ LITERATÚRY) 

 

 

Nasledujúca kapitola má byť krátkym sprievodcom základnou študijnou literatúrou 

venovanou slovenskému literárnemu romantizmu ako súčasti dejín slovenskej literatúry. 

Nepôjde o komplexné hodnotenie koncepcií jednotlivých literárnohistorických projektov 

vznikajúcich od polovice 19. storočia do súčasnosti, ale o deskripciu a komparáciu ich 

prístupov k slovenskému literárnemu romantizmu. 

Východisko interpretácie textov slovenského literárneho romantizmu predstavuje 

poznanie literárnohistorického kontextu ich vzniku, ktorý dnes, a to je podstatné, je už len 

výsledkom rekonštrukcie v podobe dejín literatúry. Reflexie romantizmu v slovenskej 

literárnej vede nadobúdali v podstate dve základné podoby: išlo buď o parciálne analýzy 

konkrétnych javov, autorských poetík, žánrov, tematických dominánt alebo o syntetizujúce 

pohľady na obdobie slovenského literárneho romantizmu ako súčasti literárnej histórie, 

a práve tie budú ďalej analyzované.  

Písanie dejín slovenskej literatúry signifikovali od 19. storočia podľa Petra Zajaca 

(2006, s. 13) mocenské ambície, ich účelom bolo kultúrne si privlastniť minulosť istého 

teritória, čo lineárne malo vyústiť do ovládnutia jeho prítomnosti i budúcnosti. Úsilie zmocniť 

sa dejín ako kontinua, logickej sukcesie poznačilo písanie o minulosti rôznymi ideologizmami 

a Peter Zajac (2006, s. 17) konštatuje, že takto sa u nás píšu štandardné dejiny literatúry 

dodnes, hoci by mali byť vystriedané koncepciou dejín ako archívu kultúrnej pamäti, ktorý 

ruší lineárny poriadok, predstavu vzostupného radu literárnych diel, vývinu od horšieho 

k lepšiemu. Naznačené ideologické pozadie písania dejín literatúry malo na začiatku 

antonymnú podobu: jedny dejiny vznikali pod vplyvom slovenského sebaurčenia (z opačnej, 

českej strany označenom ako separatizmus) a druhé naopak ako pritakanie idei 

čechoslovakizmu. V koncepcii dejín slovenskej literatúry navyše išlo o rozdiely 

metodologické, o prístupy esejistické, štrukturalistické, marxistické, o syntézy kolektívne 

a individuálne. Nasledujúce riadky predstavujú komentár k spôsobu stvárneniu slovenského 

literárneho romantizmu vo vybraných syntézach dejín slovenskej literatúry a nemajú (a ani 

nemôžu) vyčerpať problematiku literárnohistorickej reflexie romantizmu aj vzhľadom na 

neustále pribúdanie nových textov.  

Základy výskumu a hodnotenia slovenských literárnych dejín kládli práce Bohuslava 

Tablica, Juraja Fándlyho, Pavla Jozefa Šafárika zamerané na staršiu slovenskú literatúru, 



7  

 

potom prehľady Jozefa Miloslava Hurbana, Michala Chrásteka a estetické či literárnokritické 

state Karola Kuzmányho, Michala Greguša, Ľudovíta Štúra, Mikuláša Dohnányho, Petra 

Kellnera, ktoré už reflektovali aj romantizmus a z ktorých mohli vychádzať ostatní, tu 

synekdochicky zastúpení Jaroslavom Vlčkom, Svetozárom Hurbanom Vajanským, Štefanom 

Krčmérym, Dobroslavom Chrobákom, Andrejom Mrázom, Albertom Pražákom, Milanom 

Pišútom, Jánom Béderom, Viktorom Kocholom, Oskárom Čepanom, Stanislavom Šmatlákom 

a Imrichom Sedlákom.  

Reflexia slovenského literárneho romantizmu autormi národného obrodenia 

Prehľad názorov na slovenský literárny romantizmus otvorí deskripcia postojov 

romantikov k romantizmu, ktoré dokladujú vtedajšie kritéria posudzovania umeleckých 

textov. Parciálne reflektovali umenie svojich súčasníkov Ján Kalinčiak a Mikuláš Dohnány, 

prevažne v  literárnokritických statiach formulovali estetické a poetické požiadavky na 

umenie.
1
 Parciálnu identifikáciu špecifík súdobej tvorby poskytujú aj životopisné state o 

Benjamínovi Pravoslavovi Červenákovi, Karolovi Štúrovi, Samuelovi Štúrovi, Mikulášovi 

Dohnánym, Viliamovi Paulinym-Tóthovi, Ľudovítovi Štúrovi napísané Jozefom Miloslavom 

Hurbanom a aj Kalinčiakove Rozpomienky na Ondreja Sládkoviča uverejnené v 11. a 12. čísle 

časopisu Sokol v roku 1862. Podrobnejšie sa budem venovať pokusu o syntetizujúci prehľad 

dejín slovenskej literatúry, ktorý skoncipoval Jozef Miloslav Hurban v diele Slovensko a jeho 

život literárny (1846, 1847, 1851 v Slovenských pohľadoch) a v bibliografickej podobe 

Michal Chrástek s využitím skúseností, knižnice i bibliografickej práce Michala Rešetku v 

diele Dejiny reči a literatúry slovenskej na Slovensku (rukopis z rokov 1847 – 1852). Termín 

romantická literatúra sa tu neobjavuje, uprednostňuje sa výraz slovenská v spojeniach 

slovenská báseň, slovenská literatúra a označenie diela za romantické má skôr pejoratívny 

význam. Negatívne vnímanie romantizmu dokázalo prekročiť len málo súdobých autorov, 

príkladom môže byť Ján Kalinčiak, ktorý sa v liste Samovi Bohdanovi Hroboňovi vyjadril, že 

sa pri písaní nejde „ohliadať, či je tam dačo slovenskô, či romantickô“ (Mráz, 1949, s. 171). 

Jeden z prvých, kto sa komplexnejšie pokúsil o zhodnotenie činnosti, estetiky, tvorby 

slovenských romantikov, bol jeden z nich, prozaik, organizátor, redaktor a aj popularizátor 

slovenskej literárnej histórie, Jozef Miloslav Hurban.
2
 V diele Slovensko a jeho život 

literárny napriek vedomiu nedostatočného odstupu venuje posledné strany priblíženiu snáh 

                                                 
1
 Podrobne sa literárnej kritike v období národného obrodenia venujú knihy Cyrila Krausa Začiatky slovenskej 

kritiky. Literárna kritika v slovenskom klasicizme a romantizme (1991) a Rudolfa Chmela Dejiny slovenskej 

literárnej kritiky (1991). 
2
 Podrobnejšie reflektoval postoje Jozefa Miloslava Hurbana k romantizmu Ladislav Čúzy (2007) v štúdii 

Literárnohistorické názory Jozefa Miloslava Hurbana a slovenský romantizmus. 
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generácie, ktorá nadviazala na Šafárikov odkaz (Hurban, 1983, s. 196) a bola spätá 

s bratislavským lýceom a osobnosťami ako Karol Štúr, Daniel Lichard, Samuel Godra, Samo 

Chalupka, Samuel Babylon, Matej Holko a Štefan Caltík. Jozef Miloslav Hurban je osobný, 

konkrétny, emocionálne angažovaný: „Štúr, táto radosť a toto kochanie mládeže“ (Hurban, 

1983, s. 202) a expresívny v prípade obrazu nepriateľa: „Keď už Štúr v Prešporku ani ako 

vyslanec nebol istý, keď už teda ani jeho zákonné položenie nezabezpečovalo jeho život, vtedy 

sa vyťalupil podlízavý Launer a vykydol z biednej duše hnusnú žiadosť pomsty na kriesiteľa 

nového žitia na Tatrách.“ (Hurban, 1983, s. 203). 

Jozef Miloslav Hurban pri písaní literárnohistorickej eseje Slovensko a jeho život 

literárny vychádzal v podstate z romantického presvedčenia, že „Literatúra je jazyk jazyka, 

reč reči a slovo slova.“ (Hurban, 1983, s. 38). Jozef Miloslav Hurban spojenie literárny 

romantizmus nepoužíva, no v jeho diele možno identifikovať „romantizujúce“ tendencie, 

napokon o knihe Slovensko a jeho život literárny sa vyjadril Štefan Krčméry takto: „Dielo 

jeho je viac dielom umelca než učenca.“ (Krčméry, 1976, s. 80), čo potom prehĺbil Peter Káša 

v označení Hurbanových dejín literatúry ako romantickej rozprávky (2001, s. 66). 

V čase národného obrodenia sa okrem Jozefa Miloslava Hurbana venoval dejinám 

slovenskej literatúry Michal Chrástek spolu s Michalom Rešetkom, ich Dejiny reči 

a literatúry slovenskej na Slovensku z rokov 1847 – 1852 ostali v rukopise. Michal Chrástek 

rozdelil pripravovanú knihu na tri diely, venované reči, literatúre a literátom:  

1. Reč a literatúra Slovákov vúbec,  

2. Literatúra slovenská zvlášte, čili spisy slovenské, 

3. Slovenskí literáti a ich príznivci.  

Z plánovaných dielov Michal Chrástek rozpracoval napokon podrobnejšie iba druhý 

diel, aj to len prvé dve jeho časti, nazvané Slovospyt a Pekné umenia, v ktorých podal 

bibliografický súpis (jemu známej, vtedy dostupnej) slovenskej literatúry. Slovospyt ponúka 

prehľad jazykovedných publikácií, obrán jazyka, šlabikárov, „mluvníc“, súborov prísloví 

a slovníkov.3 Michal Chrástek reflektuje a oceňuje tlačené i rukopisné state z 30. a 40. rokov 

                                                 
3
 Michal Chrástek z čias národného obrodenia upozorňuje na kodifikačné dielo Antona Bernoláka a na Štúrove 

Nárečja Slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto náreči: „Výborný spis tento zasluhuje, aby sme naň každieho 

verného Slováka pozornosť obrátili.“, ďalej na Štúrov rukopis Ústrojnosť, a Organism reči Slovenskej, 

podrobnejšie na Náuku reči slovenskej, na polemiky s Jánom Kollárom, Jurajom Palkovičom a na obrany Jozefa 

Miloslava Hurbana či Michala Miloslava Hodžu. Prináša informácie o obranách a chválach jazyka vydaných 

samostatne alebo v dobových periodikách, spomína Kuzmányho Hronku, Fejerpatákyho a Palkovičov Kalendár, 

Domovú pokladnicu, Palkovičov Týdenník, almanach Plody, Orla tatranského (Chrástek, 1972, s. 2). V súpise 

šlabikárov od čias Márie Terézie až do súčasnosti (Chrástek, 1972, s. 10) upozorňuje na prvý šlabikár 

napísaný „budínským novejším pravopisom slovenským“: Šlabikár pre školi slowenské w Mestečkách 

a Dedinách Králowstva Uherského (Budín, 1847). 
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19. storočia, z obdobia  Ľudovíta Štúra a Michala Miloslava Hodžu, Martina Hattalu, ktoré 

mali v dovtedy jazykovo rozdelenom národe integračnú funkciu. Kapitolu Pekné umenia 

otvára súpis literárnoteoretických prác, z čias národného obrodenia spomína práce Pavla 

Jozefa Šafárika, Jána Hollého, Jána Kollára, Ľudovíta Štúra, preklady Bohuslava Tablica, 

potom nasleduje prehľad umeleckej literatúry, kde Michal Chrástek volí genologické 

a tematické členenie na básne duchovné,
4
 básne svetské, reči, zábavné a náučné spisy. 

Z hľadiska zamerania učebnice na obdobie romantizmu predstavujú zaujímavú časť 

Chrástekovho súpisu svetské básne prezentované v zbierkach
5
 i jednotlivo

6
 vydané 

v súdobých periodikách (Hronka, Nitra, Tatranka, Orol Tatranskí...), tematicky ďalej delené 

na lyrické, národné a príležitostné básne.
7
 Michal Chrástek venuje pozornosť i spisom 

didaktickým (od Petra Benického až po Jána Andraščíka a Štefana Závodníka), bájkam Jozefa 

Ignáca Bajzu, Samuela Godru a Jonáša Záborského, ale aj nápisom na hroboch, zvonoch či 

pečatiach, divadelným hrám od Juraja Palkoviča, Jána Chalupku, Štefana Petruša, Janka 

Matúšku (o Sirotách píše: „Prácička táto je dobrá pre cvičenie divadelné a malých dietek; 

kritiku ale nevidrží.“, 1972, s. 51), Mikuláša Dohnányho a Jozefa Podhradského. V časti 

Zábavné a náučné spisy prezentuje časopisy a almanachy, ich zameranie, redaktorov i obsah
8
 

a napokon sa venuje próze (povestiam, rozprávkam, novelám). Michal Chrástek zvolil 

katalogizačný prístup k spracúvanému materiálu, vytvára žánrovo-tematický systém, do 

ktorého radí texty podľa ich vydania v chronologickej postupnosti. Dejiny reči a literatúry 

slovenskej na Slovensku predstavujú prínos pre slovenskú vedu ako prvý obsiahlejší 

                                                 
4
 Časť duchovné básne člení Michal Chrástek genologicky na piesne, hymny, žalmy, idylické, biblické, 

vieroučné, životopisné, rozpravné, mravoučné, modlitebné a chválospevné básne, funebrále, pohrebné básne, 

básne za mŕtvych a napokon duchovné piesne s nápevmi, pričom jeho súpis siaha do 17. storočia a obsahuje 

informácie o zbierkach i jednotlivých básňach autorských i anonymných, vydaných tlačou a aj tých, čo ostali 

v rukopise. 
5
 Od súpisného čísla 263 vymenúva Michal Chrástek (1972, s. 35) svetské básnické zbierky zo 40. rokov 19. 

storočia od autorov ako Andrej Horislav Škultéty, Jonáš Záborský, Ľudovít Žello, Karol Štúr, Ján Palárik, 

Michal Chrástek, Andrej Sládkovič, Juraj Pejkö, Ján Gasparides-Vladár, pričom prikladá k niektorých zbierkam 

aj vlastné či citované hodnotenia od Mikuláša Dohnányho alebo Jozefa Miloslava Hurbana.  
6
 Michal Chrástek predkladá prehľad anonymných básní aj autorských básní od Janka Kráľa, Benjamina 

Pravoslava Červenáka, Karola Kuzmányho vznikajúcich v revolučných rokoch 1848 – 1849. 
7
 Osobitne Michal Chrástek komentuje báseň Janka Rimavského Svojím Vrstovňikom na pamjatku: „Báseň táto 

je drahá perla z novejších časov. Ona je pre Historiu našu z dvojho ohlädu pamätná, a síce najprv pretože báseň 

táto je samoprvá práca v čistej našej slovenčine vytlačená, - a potom za to, že je ona pamätník skutočnejšieho už 

zápalu mládeže slov. za dúležitosti národnie.“ a pridáva aj vysvetlenie okolností jej vzniku, keď „6. brezna 1844 

na vzdor tuhéj zimy, a fujakov, sňahu (...) zanechalo Prešporok 13 poslucháčov Bohoslovia, 7 Filosofie, 

a prestehovalo sa do Levočského lyceum.“ (Chrástek, 1972, s. 44). 
8
 Michal Chrástek periodiká a almanachy hodnotí zväčša pozitívne, poeticky sa vyjadril napríklad o Jitřenke: 

„Táto muška svatojánska viac hrdinov nahnala do zbroja, jak by delá na hraniciach Uhorska boly do Královstvá 

bývaly otrčené.“ (1972, s. 54), len pri Palkovičovom Týdenníku si povzdychne: „Mnoho sa v ňom starec 

s mnohými navadil.“ (1972, s. 53). 
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bibliografický súpis našej literatúry (anotácie 1100 prác), ale i ako cenný literárnohistorický 

a vďaka početným hodnotiacim komentárom i literárnokritický prameň poznania literatúry. 

 

Cieľom nasledujúcich častí je identifikovať súvislosti a rozdiely v reflexii slovenského 

literárneho romantizmu Jaroslavom Vlčkom, Svetozárom Hurbanom Vajanským, Štefanom 

Krčmérym a Dobroslavom Chrobákom, práce ktorých vznikali od konca 19. storočia a počas 

medzivojnového obdobia. Kým literárnohistorické texty Jaroslava Vlčka a Štefana 

Krčméryho už boli analyzované aj vo väčšom rozsahu, dielo Dobroslava Chrobáka vzhľadom 

na jeho menší rozsah a charakter kompendia a ani literárnokritické state, príležitostné články 

Svetozára Hurbana Vajanského neboli komparované s ostatnými. Najkratšia pasáž, zaradená 

z chronologického hľadiska medzi analýzu Vlčkovho a Krčméryho diela, bude venovaná 

Svetozárovi Hurbanovi Vajanskému, ktorý síce reflektoval tvorbu slovenských romantikov, 

ale nerobil tak v širších literárnohistorických súvislostiach.  

Literárnohistorická koncepcia Jaroslava Vlčka
9
 v Dejinách literatúry slovenskej, 

(1890) a v Dejinách české literatury (1897 – 1921) 

Významný literárny historik Jaroslav Vlček tu zastupuje generáciu vedcov, ktorí sa 

v druhej polovici 19. storočia komplexnejšie zaoberali literárnymi dejinami, a teda aj 

postavením a hodnotením slovenského romantizmu v literatúre. Literárnu históriu pestujú 

i Ľudovít Rizner, Alexander Lombardini, Ján Mocko, Jozef Škultéty a literárnoestetickým 

problémom sa venoval Tichomír Milkin. 

 Kniha Jaroslava Vlčka Literatura na Slovensku. Její vznik, rozvoj, význam a úspěchy 

(1881) predstavuje prvý sústavný pohľad na slovenskú literatúru, hoci značne podmienený 

v prípade hodnotenia romantizmu nedostatočným odstupom od skúmaného obdobia, čo 

znamenalo vyššie zastúpenie literárnokritického postupu na úkor literárnohistorického. 

Odlišné východiská volí Jaroslav Vlček pri písaní Dejín literatúry slovenskej, vydaných 

v rokoch 1889 – 1890, tu rozšíril pojem slovenskej literatúry i na česky písané diela pred 

Štúrovou kodifikáciou, a kým dovtedy bol skôr literárnym kritikom vyčítajúcim autorom 

nedostatok umeleckej formy, tu je viac literárnym historikom sústredeným na obsah 

literárneho života a na ideovosť diel, lebo pri koncipovaní dejín vychádza z tézy Hermana 

Hettnera, že „literárna história nie je históriou kníh, lež históriou ideí a ich umeleckých 

                                                 
9
 Literárnohistorickým dielom Jaroslava Vlčka sa už viac či menej podrobne zaoberali niekoľkí literárni vedci, 

na konferenčnej platforme venovanej okrem Jaroslavovi Vlčkovi aj Františkovi Votrubovi v roku 1980, potom 

v jednotlivých štúdiách viacnásobne Ludvík Patera a Zdenka Sojková, Vlčkove knihy Literatúra na Slovensku 

a Dejiny literatúry slovenskej komparoval Peter Zajac (1987). Literárnohistorické postupy Jaroslava Vlčka 

analyzovali Tomáš Horváth (2002), Kateřina Bláhová (2009) aj Miloslav Vojtech (2010). 
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a naukových foriem“ (Vlček, 1923, s. 407). Obdobie 40. až 60. rokov 19. storočia sa v 

Dejinách literatúry slovenskej Jaroslava Vlčka približuje v štvrtej, piatej a šiestej hlave. 

Jaroslav Vlček sa v štvrtej hlave Dejín literatúry slovenskej nazvanej Štúrova škola 

zameriava najprv na ústredné postavy kodifikačného procesu (lebo ešte stále sú dejiny 

literatúry predovšetkým dejinami jazyka), na Ľudovíta Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana 

a Michala Miloslava Hodžu. Iniciačnú postavu obrodenia, Ľudovíta Štúra, približuje Jaroslav 

Vlček aj ako básnika, a hoci oceňuje výber formy a motívov, na záver tvrdí, že „sa poetom 

nenarodil“ (Vlček, 1923, s. 168). Ďalej na základe vlastných estetických kritérií (vyváženosť 

kompozície a rytmu, realistické, uveriteľné sujetové prvky) Jaroslav Vlček oceňuje tvorbu 

Sama Chalupku a Janka Kráľa aj kvôli rytmike blízkej ľudovej slovesnosti na rozdiel od 

Sládkoviča, ktorého vyzdvihuje len v prípade Detvana, v Maríne „veľké slová udusili veľké 

city“ a jej forma je nedokonalá („habkanie v rytmu a rýmu“) (Vlček, 1923, s. 143). 

Romantizmus sa spomína až v predposlednej časti štvrtej hlavy, v ktorej sú ako romantikovia 

označení Samo Bohdan Hroboň, Mikuláš Dohnány, Viliam Pauliny-Tóth a Daniel Maróthy. 

Jaroslav Vlček zužuje použitie pojmu romantizmus
10

 iba na básnikov spojených 

melanchóliou, rojčivosťou, sústredením na vnútorné svety.  

Piata hlava Revolúcia a reakcia Vlčkových Dejín literatúry slovenskej sa venuje 

predovšetkým otázkam politickým, kultúrnym, jazykovedným, mapuje literárny život od 1848 

po začiatok 60. rokov 19. storočia, ale menej literatúru, väčší priestor dostala len tvorba 

Mikuláša Dohnányho, Jána Kalinčiaka, Jána Palárika, Ctiboha Zocha a Jonáša Záborského. 

Nakoniec hlava šiesta, nazvaná Nová vesna, približuje obdobie opätovného oživenia 

slovenskej kultúry počas 60. rokov 19. storočia. V kapitole Spevci veteráni sa Jaroslav Vlček 

vracia k porevolučnej tvorbe Jána Bottu, Janka Kráľa, Jakuba Graichmana, Sama Bohdana 

Hroboňa a Sama Chalupku, ktorého vysoko oceňuje až na námietku voči historickej 

nevierohodnosti básne Mor ho!. Medzi prozaikmi vyzdvihuje Kalinčiakovu Reštavráciu, ktorá 

„bohatstvom a vernosťou svojich postáv, zdravým humorom a pôvodnou rečou je jeho 

najpodarenejší výtvor a zároveň jeden z najoriginálnejších plodov našej beletrie.“ (Vlček, 

1923, s. 336). Jaroslav Vlček upozorňuje na obľúbenosť historických námetov (Viliam 

                                                 
10

 Podrobnejšie sa používaniu pojmu romantizmus vo Vlčkovej knihe Dejiny slovenskej literatúry venoval 

Stanislav Šmatlák (2007, s. 49-54), ktorý Vlčkov prístup komparuje so zásadnou štúdiou Pavla Bujnáka 

Romantizmus v literatúre slovenskej. Kým Jaroslav Vlček označenie romantizmus v súvislosti so slovenskou 

literatúrou nepoužíva takmer vôbec a ak áno, tak len v negatívnom zmysle, obmedzujúc ho na vyjadrenie 

subjektívnosti, prílišnej citovosti, zahĺbenosti do duchovného sveta, Pavol Bujnák je na rozdiel od Jaroslava 

Vlčka v chápaní romantizmu priširoký a príliš ideologický. Oproti nim Stanislav Šmatlák kladie štrukturalistickú 

prácu Mikuláša Bakoša Problém vývinovej periodizácie slovenskej literatúry, ktorá formuluje pochybnosti 

o opodstatnenosti tradičných slohovo-historických označení v našom kontexte a namiesto nejasného 

„romantizmus“ navrhuje uprednostniť spojenie „Štúrova škola“. 
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Pauliny-Tóth, Samuel Tomášik), ktoré však umelecky presvedčivým spôsobom spracoval len 

Ľudovít Kubáni. Osobitnú kapitolu venuje porevolučnému dielu Andreja Sládkoviča a celkom 

neprimerane rozsah jednej kapitoly aj epigónovi slovenskej básnickej epiky Ľudovítovi 

Žellovi, jeho Pád Miliducha pokladá za plod romantickej školy a hodnotí ho pozitívnejšie než 

napríklad Hollého eposy. Z drámy väčší priestor získali len u publika obľúbené hry Jána 

Palárika napriek Vlčkovmu konštatovaniu, že literatúru neobohatili a nepresiahli úroveň 

Chalupkových hier. Jaroslav Vlček si všíma aj genologickú problematiku, k frekventovaným 

žánrom slovenského romantizmu patrí balada, romanca, pieseň, národný hymnus, elégia 

i satira. Vlčkove ideály sú síce príroda a poézia, hlavne tá epická, no nestal sa zástancom 

romantizmu, naopak kritizoval jeho úniky do reflexívnosti, mesianizmu, idealistického 

rojčenia a mysticizmu. Pojem romantizmu bol vo Vlčkom ponímaní značne redukovaný 

a hodnotený negatívne. 

Jaroslav Vlček v Dějinach českej literatury, prvýkrát knižne vydávaných v rokoch 

1897 – 1921, venoval ucelenejšej prezentácii slovenskej literatúry v období romantizmu len 

jednu kapitolu navyše vymedzenú politickými udalosťami: Slovensko od reakce Bachovy do 

zrušení Matice slovenské (1850 – 1875)
11

 na rozdiel od pomerne rozsiahlej a kompaktnej 

prezentácie predchádzajúceho obdobia slovenskej literatúry (osvietenstva a klasicizmu) 

v druhom zväzku Dějín českej literatury v kapitolách Slovensko jozefinské (Ondrej Plachý, 

Ján Hrdlička, Jur Ribay, Antonín Doležal, Juraj Palkovič, Bobuslav Tablic a ďalší) a 

Katolická odluka slovenská (Jozef Ignác Bajza, Juraj Fándly, Anton Bernolák) a veľkému 

priestoru venovanému Jánovi Hollému v časti Vrchol školy Bernolákovy na Slovensku: Ján 

Hollý; jeho překlady, eposy, idyly, elegie a ódy, ktorá paradoxne vo Vlčkových Dějinach 

českej literatury tvorí súčasť kapitoly Rozkvět vlastenecké romantiky. Ucelene prezentuje aj 

osobnosť Jána Kollára a Pavla Jozefa Šafárika, čo je pochopiteľné vzhľadom na ich úzke 

vzťahy s českým prostredím aj vzhľadom na jazyk, ktorý používajú v časti svojej odbornej 

tvorby a vo svojej poézii.  

Literárny život na Slovensku pred rokom 1850 mapuje Jaroslav Vlček v Dějinach 

českej literatury fragmentárnym spôsobom, venuje mu pozornosť len vtedy, keď sa dotýka 

i českého prostredia:
12

 Štúrova kodifikácia sa s negatívnym podtónom spomína v reflexii 

činnosti, postojov a tvorby Pavla Jozefa Šafárika (Vlček, 1960, s. 116), pôsobiaceho v tom 

                                                 
11

 Pomerne neorganicky začlenená kapitola Slovensko od reakce Bachovy do zrušení Matice slovenské (1850 – 

1875) do tretieho zväzku knihy Dějiny českej literatury bola pôvodne samostatne publikovaná (1913). 
12

 Treba upozorniť na odlišný prístup Jaroslava Vlčka k dejinám slovenskej literatúry v Dejinách literatúry 

slovenskej a potom v Dějinách českej literatury, posunul sa smerom k zvýrazňovaniu spätosti slovenskej a českej 

literatúry, čo podrobne analyzoval už Miloslav Vojtech (2004, s. 68-73). 
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čase v Prahe; obrodenecké snahy Karla Havlíčka sa pripodobňujú k situácii na Slovenku, kde 

mladá generácia vedená Ľudovítom Štúrom svoju obrodeneckú prácu v ľude robí tiež na 

základe demokratických postojov (Vlček, 1960, s. 286). Jaroslav Vlček identifikuje spoločné 

znaky literatúry v Čechách a na Slovensku, ktorých pôvod je v zdieľanom stredoeurópskom 

kontexte, napríklad o vplyve poľskej literatúry tvrdí: „Mladší vrstva spisovatelská zde i na 

Slovensku je v úplném jejím podruží; podstatu Štúrovy školy a rychlý její rozkvět na příklad 

bez polských vlivů současných ani vyložiti nelze.“ (Vlček, 1960, s. 149). Jaroslav Vlček 

rovnako kontextuálne hodnotí i tvorbu slovenských romantikov po roku 1849: „na Slovensku 

Samo Chalupka v duchu Mickiewiczově a Erbenově tvoří řadu balad, Botto v prostonárodním 

zbojníku Jánošíkovi kreslí byronský typ mučedníka za slobodu“ (Vlček, 1960, s. 286). 

Jaroslav Vlček konštatuje vzťah slovenských autorov k českým napriek ich jazykovému 

odlúčeniu, napríklad Bottova Smrť Jánošíkova má byť parafrázou Mája Karla H. Máchu 

(Vlček, 1960, s. 164). Jaroslav Vlček v Dějinach českej literatury venoval viac pozornosti len 

Ľudovítovi Štúrovi, Jánovi Bottovi, Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi, Samovi Chalupkovi, 

Jánovi Kalinčiakovi a Andrejovi Sládkovičovi. Viacerí slovenskí autori romantizmu sa vo 

Vlčkových Dějinach českej literatury objavujú až v kapitole venovanej situácii na Slovensku 

medzi rokmi 1850 – 1875 (najčastejšie Ján Palárik a Viliam Pauliny-Tóth, podstatne menej 

Janko Kráľ, Michal Miloslav Hodža, Pavol Dobšinský, Ján Francisci-Rimavský, Ľudovít 

Kubáni, Daniel Lichard, Jonáš Záborský, Ľudovít Žello), ďalší tu chýbajú takmer úplne, hoci 

mali úzke vzťahy s českým kultúrnym prostredím, napríklad Samo Bohdan Hroboň  (len dve 

zmienky).  

Vlčkova kapitola Slovensko od reakce Bachovy do zrušení Matice slovenské (1850 – 

1875) v treťom zväzku Dějín českej literatury vykresľuje politické, spoločenské podmienky 

daného obdobia a až v šiestej časti kapitoly sa Jaroslav Vlček sústredí na literatúru v jej 

básnických, prozaických i dramatických podobách, tu sa zreteľnejšie prejavujú jeho estetické 

kritéria uplatňované v hodnotení literatúry. Vo formulácii: „I směr celkem zůstal týž, který 

v literatuře slovenské vládl před 1848: idealistická romantika školy Štúrovy. Přece však 

u skupiny hlavně Viktorinovy, jež přímo nepodléhala ideám štúrovským, proniká směr 

reálnější, z mlhavé minulosti a ještě mlhavější budoucnosti těžiště přenášející do živé 

přítomnosti.“ (Vlček, 1960, s. 456, zvýr. autorka) je zrejmá Vlčkova inklinácia k realizmu, 

ktorá ovplyvnila aj jeho hodnotenie napríklad Sládkovičovho Detvana: „podařilo se mu 

stvořiti typ lidového Slováka při veškeré romantice tak dokonalý“ (Vlček, 1960, s. 457, zvýr. 

autorka). Z rovnakej estetickej pozície hodnotí aj tvorbu Sama Chalupku a poukazuje na jeho 

výnimočné postavenie v kontexte ostatnej spisby: „přirovnáme-li ideál tohoto Slováka z Mor 
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ho! k postavám u Štúra a Sládkoviče, nebo u Janka Krále, nebo v Bottově Jánošikovi, 

u Kalinčáka, nebo kdekoli jinde se vyskytují: všude pravý jeho opak – člověk dumavý, pasivní, 

slovem lehce vznětlivý, skutkem fatalisticky nehybný.“ (Vlček, 1960, s. 458). Jaroslav Vlček 

venuje pozornosť autorom romantizmu, ktorí publikujú po roku 1849, no musí konštatovať 

v prípade Andreja Sládkoviča či Janka Kráľa, že ťažisko ich tvorby je pred rokom 1848. 

Kriticky sa Jaroslav Vlček vyjadruje o estetických nedostatkoch tvorby Viliama Paulinyho-

Tótha, Ľudovíta Žella („chyběla jen imaginace a síla básnická“), o historických hrách Jonáša 

Záborského („jen učený historik, ne básník“) a naopak pozitívne hodnotí „realistické líčení“ 

v Kalinčiakovej Reštavrácii a „zobrazovaní současného života“ v diele Jána Palárika (hoci 

mu vyčíta nepôvodnosť) a Ľudovíta Kubániho (Vlček, 1960, s. 459). 

Na záver možno konštatovať, že Jaroslav Vlček používal pojem romantizmus ani nie 

ako slohové označenie, ale skôr ako vyjadrenie motivických špecifík textu, zvýšenej citovosti, 

emocionality literárnych postáv, ale aj vizionárstva a zamerania na minulé; romantizmus je 

teda podľa Jaroslava Vlčka len jednou z realizácií „Školy Štúrovej“ a na druhej strane 

v koncepcii Dejín české literatury sa uplatňuje priširoko – v kapitole Rozkvět vlastenecké 

romantiky sa popri českých básnikoch (Karel J. Erben, Karel H. Mácha) ocitol zo slovenských 

autorov aj Ján Hollý.  

Tvorba slovenských romantikov v textoch Svetozára Hurbana Vajanského  

Svetozár Hurban Vajanský sa vo svojich článkoch pre Národnie noviny od 80. rokov 

19. storočia zameriava aj na tvorbu životopisných portrétov osobností slovenského literárneho 

romantizmu Mikuláša Dohnányho, Jonáša Záborského, Sama Chalupku, Daniela Licharda, 

Michala Miloslava Hodžu, Andreja Sládkoviča, Mikuláša Štefana Ferienčíka, Gustáva 

Kazimíra Zechentera-Laskomerského, Ľudovíta Kubániho, ktoré majú príležitostný charakter 

(jubilejná úvaha alebo nekrológ). Svetozár Hurban Vajanský bez širších literárnohistorických 

súvislostí, len v podobe príležitostných úvah, krátkych interpretácií potvrdzoval to, čo už pred 

ním sformuloval v Dejinách literatúry slovenskej Jaroslav Vlček,
13

 no vďaka menej 

rigoróznemu štýlu svojich reflexií mohol vysloviť zaujímavé detaily a venovať pozornosť 

i opomínaným autorom a textom, napríklad v Literárnych rozpomienkach (Vajanský, 1937) sa 

vrátil k básni Hrdoš Ladislava Paulinyho, k hre Holuby a Šulek Jozefa Podhradského, kriticky 

upozornil na ich nedostatky, boj s rečou, formou, so žánrom, ale zdôraznil umelecky 

zvládnuté časti a najmä ich národnoobrodenecké funkcie a miesto v slovenskej literatúre. 

                                                 
13

 Svetozár Hurban Vajanský recenzoval dielo Jaroslava Vlčka (Vajanský, 1990, s. 289-306), odvoláva sa naň 

ako na relevantný zdroj informácií (Vajanský, 1936, s. 61, 87, 89, 129), no koriguje jeho kritiku diela Jozefa 

Miloslava Hurbana či Andreja Sládkoviča.  
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Osobitný priestor získala vo Vajanského textoch interpretácia Hurbanovho Olejkára, v ktorej 

vyzdvihol kompozičnú „zaokrúhlenosť“, zvládnutý dialóg, majstrovské naskicovanie postáv, 

adekvátny výber témy vzhľadom na národné potreby a hlavne naplnenie žánrových 

požiadaviek románu, no objektívne kritizoval akumuláciu dejov na malom priestore či 

nepresvedčivosť postáv. Svetozára Hurbana Vajanského zaujalo zastúpenie humoru v tvorbe 

slovenských romantikov a hľadal nasledovníkov komiky Jána Chalupku v diele Jozefa 

Miloslava Hurbana (Korytnické poháriky, Od Silvestra do Troch kráľov), Ladislava Paulinyho 

(Výlet do Kocúrkova), Viliama Paulinyho-Tótha (časopis Černokňažník), Jána Kalinčiaka 

(Reštavrácia), Jonáša Záborského a Gustáva Kazimíra Zechentera-Laskomerského. Príznačný 

je pozitívny prístup Svetozára Hurbana Vajanského k tvorbe a činnosti národných dejateľov, 

napriek odhaleným nedostatkom oceňuje humor a presnosť vyjadrení Gustáva Kazimíra 

Zechentera-Laskomerského, Hodžovu mystickosť, jeho „puškinovskú lahodu a zvučnosť“ 

(Vajanský, 1936, s. 106), Sládkovičovo vymanenie poézie z klasicizmu a kompozičnú 

dokonalosť Detvana, vyzdvihuje rozsiahlosť dramatickej spisby Jonáša Záborského, hĺbku 

Mikuláša Dohnányho, hudobnosť Chalupkových básní a vedecký, praktický prínos diela 

Daniela Licharda, podáva aj metrickú a motivickú analýzu básní Jána Botta. Pre Svetozára 

Hurbana Vajanského bola literatúra predovšetkým prostriedkom národného pozdvihnutia,
14

 

a preto v reflexii diel slovenských romantikov (i tých z okraja) kritiku vyvažuje pochopením.  

Reflexia slovenského literárneho romantizmu v diele Štefana Krčméryho
15

  

 Vznik Československej republiky opierajúci sa o ideu čechoslovakizmu opäť vyvolal 

tvorbu syntéz, ktoré vnímali slovenskú literatúru ako súčasť českej literatúry, a nadväzovali 

tak na Vlčkovu koncepciu (Pavol Bujnák, Jan Jakubec, neskôr Arne Novák a hlavne Albert 

Pražák). Oproti nim stojí skupina literárnych historikov, ktorí reflektovali slovenskú literatúru 

samostatne, oddelene od českej, počínajúc Jozefom Miloslavom Hurbanom, Jozefom 

Škultétym a pokračujúc Štefanom Krčmérym, Andrejom Mrázom. Na začiatku 20. rokov 20. 

storočia vyšli viaceré popularizačné prehľady dejín slovenskej literatúry (Jozef Kačka: Dejiny 

                                                 
14

 Snaha o národné pozdvihnutie a emocionálna angažovanosť Svetozára Hurbana Vajanského viedla niektorých 

literárnych vedcov k hodnoteniu Svetozára Hurbana Vajanského ako romantika, podľa Jána Menšíka (1920) 

„prudkého a výbušného snílka“, ktorý vo svojom diele „v romantickom duchu s obľubou líčil slovenské 

zemianstvo a jeho skvelý život spoločenský“. 
15

 Osobnosti Štefana Krčméryho bolo už venovaných množstvo článkov, štúdií a napokon aj konferencia, ktorej 

výstupom sú Biografické štúdie 5 (1974). Alexander Matuška tu vychádzal z tézy, že o vzťahoch medzi 

predchodcami (Jozef Miloslav Hurban, Ján Kalinčiak, Jozef Škultéty, Svetozár Hurban Vajanský, Jaroslav 

Vlček) a rovesníkmi (Pavol Bujnák, František Votruba) Štefana Krčméryho nebolo napísané nič, a preto sa vo 

svojej rozsiahlej štúdii zameriava na domáce i európske súvislosti kritickej tvorby Štefana Krčméryho, kde 

nachádza prieniky s tézami Henriho Bergsona (plynulosť, prelínanie, prelievanie, kontinuita, intuícia 

v Krčméryho diele ako vid, videnie) a Benedetta Croceho (cit, srdce, duša, obraz, rytmus v Krčméryho chápaní 

ako vnútorná sféra človeka). 
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slovenskej literatúry
16

 či Ľudovít Wagner: Slovenský Plutarch: Stotridsať rokov zo slovenskej 

literatúry 1790 – 1920), ale aj ambicióznejší Prehľad dejín slovenskej literatúry od Štefana 

Krčméryho.  

Literárny historik a estetik Štefan Krčméry vo svojom pohľade na literárne dejiny 

vychádzal z tézy: „Koľajou slovenského života je žiť umením.“ (Krčméry, 1976, s. 101).  

V roku 1920 Štefan Krčméry vydal súbor svojich prednášok z konca 1. svetovej vojny 

Prehľad dejín slovenskej literatúry a vzdelanosti, v ktorom sa výraz romantizmus ako 

slohové označenie nepoužíva, Štefan Krčméry tak ako Jaroslav Vlček hovorí o škole Štúrovej. 

Výraz romantizmus tu má skôr pejoratívny charakter a vyjadruje citovosť, sentimentalitu.
17

 

Slovesná tvorba sa vymedzuje ideologicky, vek osvety a slovanskej myšlienky (1780 – 1844) 

vystrieda „prostonárodný živel“ a vek slovenskej myšlienky (1844 – 1880) (Krčméry, 1920, 

s. 75), ktorého iniciačným priestorom sa podľa Štefana Krčméryho stáva bratislavské lýceum. 

Ľudovosť pripisuje tvorbe Sama Chalupku i Janka Kráľa, melancholickosť poézii Ľudovíta 

Štúra, najvyššie hodnotí tvorbu Andreja Sládkoviča a Jána Botta, ale venuje sa aj 

„zabudnutej“ poézii (Krčméry, 1920, s. 81) a próze (historické povesti Jána Kalinčiaka, 

Jozefa Miloslava Hurbana, Viliama Paulinyho-Tótha, Samuela Tomášika, Ľudovíta Kubániho 

a diela Jonáša Záborského, Mikuláša Ferienčíka, Gustáva Kazimíra Zechentera-

Laskomerského). Nakoniec konštatuje zaostávanie prózy za poéziou s výnimkou umelecky 

kvalitných textov ako Olejkár, Valgatha, Reštavrácia a humoristických poviedok Gustáva 

Kazimíra Zechentera-Laskomerského. Dramatická spisba sa podľa Štefana Krčméryho 

hodnotnejším spôsobom realizuje až v 60. rokoch 19. storočia v historických hrách Jonáša 

Záborského, Petra Kellnera, Ľudovíta Kubániho, Jozefa Podhradského a v hrách so 

spoločenskými témami Jána Palárika, Mikuláša Ferienčíka, Daniela Bacháta, Jakuba 

Graichmana, Gustáva Kazimíra Zechentera-Laskomerského, Viliama Paulinyho-Tótha, 

Samuela Ormisa.  

Po stručnom Prehľade dejín slovenskej literatúry a vzdelanosti vydal Štefan Krčméry 

v roku 1928 mozaiku portrétov a interpretácií Ľudia a knihy, v ktorých významné miesto 

zaujímala reflexia slovenského literárneho romantizmu a jeho osobností ako Ľudovít Štúr, 

Andrej Sládkovič, Janko Kráľ, Štefan Marko Daxner a Jonáš Záborský, pričom konštatuje, že 

                                                 
16

 Stredoškolský profesor slovenskej reči Jozef Kačka ponúka kompendium z Vlčkovho diela, opisuje vonkajšie 

javy, ponúka medailóny literátov. V súlade s Jaroslavom Vlčkom nehovorí o romantizme, ale o škole Štúrovej. 

Osobitne vyčleňuje dielo Sama Bohdana Hroboňa, Mikuláša Dohnányho, Viliama Paulinyho-Tótha, Daniela 

Maróthyho, Eugena Gerometta a Eugena Vrahobora Šparnensisa v podkapitole Romantikovia, ale ich 

špecifickosť neidentifikuje. 
17

 Chápanie romantizmu ako sentimentálneho pohnutia možno dokladovať z Krčméryho hodnotenia tvorby 

Ľudovíta Kubániho: „Z Kubányho (...) vyrastal historický romancier.“ aj Jozefa Miloslava Hurbana: „V dielach 

je málo historikumu, ale tým viac bájenia o romantickom rytierskom svete“ (Krčméry, 1920, s. 84-85). 
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dôležitejšie v literatúre než „čo“ je „ako“, dovtedy prevládajúce ideologické hľadisko 

nahrádza estetickým a tvrdí, že národné obrodenie od konca 30. rokov 19. storočia ovplyvňuje 

vo filozofii osveta, v politike požiadavka demokratizmu a v literatúre romantizmus, ktorého 

zásadným atribútom je ľudovosť (Krčméry, 1928, s. 61). 

V medzivojnovom období 20. storočia Štefan Krčméry publikoval niekoľko ďalších 

zásadných literárnohistorických a estetických štúdií, a hoci sa všeobecne vedelo o jeho 

systematicky koncipovaných dejinách literatúry, v skutočnosti kompletné Krčméryho Dejiny 

literatúry slovenskej vyšli až v roku 1976, pričom prvýkrát podstatná časť z ich druhého 

zväzku, ktorý je predmetom nasledujúcej analýzy, vyšla knižne ako Stopäťdesiat rokov 

slovenskej literatúry v Matici slovenskej v roku 1943. Štefan Krčméry sa vo svojej syntéze 

dejín slovenskej literatúry odvoláva na Vlčkove práce Dejiny literatúry slovenskej a Dejiny 

českej literatúry, predovšetkým na ich kontextuálny charakter, pripisuje im zásadné 

postavenie vo výskume literatúry a sám vystupuje s ambíciou doplniť ich (Krčméry, 1976, s. 

341, 418). Štefana Krčméryho inšpirovalo Vlčkovo videnie českej literatúry v súvislostiach s 

európskou kultúrou, podobne sa pokúsil spracovať slovenskú literatúru. Štefan Krčméry 

vymedzuje slovenský romantizmus generačne, myšlienkovo, zasadzuje ho do európskeho 

kontextu medzi Georga Gordona Byrona a Alexandra Sergejeviča Puškina, Adama 

Mickiewicza, Frédérica Mistrala a Sándora Petőfiho,
18

 do domácej literárnej tradície (Ján 

Hollý, Ján Kollár) a hlavne do kontextu s ľudovou slovesnosťou. 

V pomerne obsiahlych Krčméryho Dejinách literatúry slovenskej sa romantizmu 

venuje ôsma kapitola, rozdelená na dve časti: Prvý rozkvet štúrovskej generácie a Druhý 

rozkvet štúrovskej generácie. Štefan Krčméry predstavuje obdobie „štúrovskej generácie“ 

skrz interpretáciu textov z vybraných autorských dielní (Janko Kráľ, Samo Chalupka, Andrej 

Sládkovič, Ján Kalinčiak, Viliam Pauliny-Tóth, Peter Kellner, Ján Botto), osobností 

literárneho či širšie kultúrneho života (Ľudovít Štúr, Juraj Slota Rajecký, Štefan Moyzes, 

Karol Kuzmány) a skrz analýzu žánrových (pieseň, balada, báj, povesť) a tematických 

dominánt slovenského literárneho romantizmu (Veľká Morava, príroda, vlasť, mesto a dedina, 

historizmus, junáctvo). Politické okolnosti doby spracúva len vtedy, keď sa prejavia 

v literatúre. Neobchádza ani fakt pretrvávajúcej jazykovej oscilácie medzi slovenčinou 

a češtinou až do matičného obdobia. Štefan Krčméry identifikuje generačné, poetické, 

umelecké zmeny prostredníctvom vydávaných almanachov, plný nástup romantizmu 

predstavuje prvá tlačená kniha v štúrovskej slovenčine – almanach Nitra II v roku 1844 a 

                                                 
18

 Podľa Alexandra Matušku  (1974, s. 29) Štefan Krčméry „paralelizoval slovenskú literatúru so svetom“, čo 

možno spresniť ako snahu Krčméryho spojiť slovenskú literatúru so širším európskym kontextom. 
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koniec romantizmu či skôr nástup novej generácie realistov v súlade so súčasnou literárnou 

históriou anticipuje podľa Štefana Krčméryho vydanie prešovského almanachu Napred v roku 

1871.  

 Štefan Krčméry vymedzuje estetické dominanty romantizmu cez analýzu postojov 

Ľudovíta Štúra, cez jeho absolutizovanie poézie a  koncepciu dualizmu. Slovenský literárny 

romantizmus podľa Štefana Krčméryho vychodí z nostalgie, minulosti a slovenskosti. Pre 

Štefana Krčméryho je východiskom umenia rovnako ako pre Ľudovíta Štúra ľudová pieseň, 

obaja veria v jej obrodeneckú silu v národe, Štefan Krčméry osobitne vyzdvihuje jej 

zmyslovosť, ktorá predstavuje meradlo hodnoty poézie, pričom dochádza až k jej preceneniu: 

„s pribúdaním senzuality začal sa brieždiť vek národnej uvedomelosti.“ (Krčméry, 1976, s. 

307). 

V jednotlivých autorských dielňach romantikov hľadá Štefan Krčméry kľúčové 

poetologické znaky. V prípade Sama Chalupku konštatuje, že estetickou podstatou jeho básní 

je monológ. Sládkovičova estetika podľa Štefana Krčméryho vychádza z diela Friedricha 

Schleiermachera a „krása mu je zrkadlením nekonečnosti v konečnosti, večnosti vo chvíľke.“ 

(Krčméry, 1976, s. 94). Štefan Krčméry analyzuje prítomnosť romantického pesimizmu 

v slovenskej literatúre, predovšetkým v tvorbe nášho prvého byronistu Janka Kráľa, ktorého 

pesimizmus vyvodzuje z detstva a samotárstva, pričom zároveň upozorňuje na odmietnutie 

byronovského pesimizmu Ľudovít Štúrom i na paradoxne negatívny postoj autorov Nitry II 

voči romantizmu.  

Štefan Krčméry ponúka sugestívnu interpretáciu diel romantikov, vyhranené estetické 

súdy o kvalite textov a jeho výpoveď má esejistickú povahu, dominuje metaforickosť, s čím 

súvisí istá miera neurčitosti, fragmentárnosti, nedopovedanosti (a neukotvenosť niektorých 

častí v kontexte kapitol, napríklad Zlatina, zapríčinená aj dodatočným vznikom knihy po 

Krčméryho smrti). Ikonickosť Krčméryho textu však neumenšuje jeho význam pre literárnu 

históriu a estetiku, ozvláštneným výrazom sa nanovo nasvecujú fakty, aby to podstatné 

vystúpilo dopredu. Literárnohistorický fakt je pre Štefana Krčméryho východiskom na 

hodnotenie, reflexiu, esej. Štefan Krčméry hovorí o faktoch literárnej histórie aktuálne, 

vášnivo ako o prítomnom zážitku. Zanietene obhajuje hodnoty a rovnako presvedčivo ukazuje 

na slabé miesta v literatúre. Neustále prítomný axiologický prístup Štefana Krčméryho 

stratifikuje autorov aj ich tvorbu v literárnom kontexte. Krčméryho písanie je vysoko 

angažované a vyžaduje spoluúčasť čítajúceho, čo explikuje apelatívnosť jeho textu. 

Pri písaní dejín slovenskej literatúry ide Štefanovi Krčmérymu hlavne o poéziu, 

dokazuje to aj predposledná, dvanásta kapitola jeho Dejín literatúry slovenskej, nazvaná 
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Estetická retrospektíva, ktorá sumarizuje Krčméryho estetické kritéria a začína príznačne: 

„Básnik sa rodí na rozhraní vnútorného a vonkajšieho sveta a poézia vychodí z rytmickej 

transfúzie týchto dvoch svetov.“ (Krčméry, 1976, s. 291). Krčméryho dominantná orientácia 

na poéziu vychádza z jeho postoja k umeniu, v ktorom je primárna aktivita zmyslov, až ich 

synestetickosť a rytmus je ontotvorný. Literárnohistorické dielo Štefana Krčméryho 

predstavuje zásadný metodologický posun od deterministicko-pozitivistických 

literárnohistorických výkladov k imanentno-estetizujúcim konceptom.  

Pohľad Dobroslava Chrobáka na slovenský literárny romantizmus  

Rukoväť dejín slovenskej literatúry (1932) Dobroslava Chrobáka sa delí na tri časti: 

prvá obsahuje pomerne stručné literárnohistorické náčrty jednotlivých období v literatúre, 

ktoré sú vymedzené hlavne prostredníctvom nástupu, presadenia sa jednotlivých filozofických 

či náboženských hnutí; druhá ponúka v abecednom poradí medailóny jednotlivých autorov 

a tretia poskytuje prehľad o slovenských periodikách, časopisoch, almanachoch a spolkoch.  

V literárnohistorickej časti Rukoväti dejín slovenskej literatúry tvorí kapitola venovaná 

romantizmu najväčší priestor. Slovenský literárny romantizmus vymedzuje Dobroslav 

Chrobák z hľadiska literárnohistorického aj estetického, ale prevahu má ideologické 

hľadisko,
19

 čo sa prejavilo v názvoch jednotlivých podkapitol (Vek slovanskej myšlienky, 

Nástup slovenskej myšlienky alebo Ideológia a dôvody Štúrovho vystúpenia) a v hodnoteniach 

jednotlivých spisovateľov, napríklad o Janko Kráľovi tvrdí, že „rovesníkov často prekvapil 

svojím ideovým komunizmom“ (Chrobák, 1936, s. 140).  

V koncepcii Dobroslava Chrobáka sa vyskytujú problematické miesta hlavne v oblasti 

periodizácie.
20

 Dobroslav Chrobák v Rukoväti dejín slovenskej literatúry kapitolu 

Romantizmus. Doba národnej literatúry ďalej členil, pričom uplatnil hlavne chronologický 

princíp, na jej začiatok kladie časť Vek slovanskej myšlienky, hoci tvorba Jána Kollára, Pavla 

Jozefa Šafárika a idea všeslovanstva predchádzala romantizmu. Dobroslav Chrobák 

rozoznáva podobne ako Pavol Bujnák dve romantické generácie: kollárovskú a štúrovskú, obe 

ovplyvnené hlavne nemeckým romantizmom, konkrétne Georgom Wilhelmom Friedrichom 

                                                 
19

 Príznačné pre Chrobákovo privilegovanie ideologického hľadiska pred estetickým je, že v Rukoväti dejín 

slovenskej literatúry nepoužíva výraz klasicizmus, ale osvietenstvo. 
20

 Konštatovanie o problematickej periodizácii neplatí len pre Dobroslav Chrobáka, nestráca svoju platnosť 

dodnes. Už samotný etymologický význam slova periodizácia ako uzavretého kruhu (z gréckeho periodos) 

naznačuje možné problémy, lebo literatúru nemožno pokladať v žiadnej jej etape za uzavretú, vždy ide o proces, 

premenu, metaforicky skôr o špirálu, než kruh, navyše tu možno uvažovať aj o opodstatnenosti slova vývin 

v súvislosti s literatúrou. Vývin je definovaný ako postupný rad zmien, ktoré majú viesť k dokonalejšej forme, 

čo sa premieta do písania dejín literatúry, konkrétne do očakávania, že jeden literárny smer bude vystriedaný 

iným, kvalitnejším (romantizmus realizmom) a od Vlčkových Dejín sa autori romantizmu posudzovali podľa 

toho, nakoľko ich dielo anticipovalo nasledujúce realistické obdobie. 

http://slovnik.juls.savba.sk/?w=rad&c=Y7d5&d=psp&d=kssj4
http://slovnik.juls.savba.sk/?w=forme&c=Y7d5&d=psp&d=kssj4
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Heglom. Do kapitoly o romantizme začlenil aj tvorbu realistov Svetozára Hurbana 

Vajanského, Pavla Orságha Hviezdoslava a ďalších.  

Dobroslav Chrobák vystihuje slovenský literárny romantizmus cez opozície voči 

osvietenstvu, cez uprednostňovanie prirodzenosti pred akademizmom, citu (náboženského, 

vlasteneckého, prírodného a napokon aj ľúbostného) pred rozumom. Napriek stručnosti 

Rukoväte dejín slovenskej literatúry sa nevyhýba axiologicky zreteľným vyhláseniam, 

k vrcholom romantizmu podľa neho patria Samo Chalupka, Ján Botto, Janko Kráľ, Andrej 

Sládkovič a v próze Ján Kalinčiak. Dobroslav Chrobák upozorňuje, že tak, ako odmietal 

realizmus Svetozár Hurban Vajanský, analogicky odmieta predovšetkým západný 

romantizmus Ľudovít Štúr: „opovrhoval Štúr – sám romantik – na pr. romantizmom 

byronovským, tým vyzdvihovaním individuality, tým pitvaním vlastného ja. Štúr svoj 

romantizmus pretavil, odosobnil, postavil cele do služieb národa a ideálu; do služieb 

harmonie ducha s prírodou.“ (Chrobák, 1936, s. 31). 

V druhej časti Rukoväte dejín slovenskej literatúry, v životopisných medailónoch 

charakterizuje Dobroslav Chrobák romantických spisovateľov aj z genologického hľadiska, 

hľadá zdroje ich básnenia v ľudovej piesni a oceňuje jej napodobenie v ľahkosti melódie (u 

Jána Botta, Sama Chalupku, Janka Kráľa) alebo konštatuje opak: „Ako básnik nebol Hroboň 

z najvernejších vyznavačov Štúrovej teorie o význame ľudovej piesne v poezii. Viac než 

prostonárodná pieseň okúzlil ho romantizmus, nad ktorým vyslovil Štúr prísne veto. 

V Květinách nadsálanských, venovaných B. Rajskej, bol to romantizmus Kollárov. V ďalších, 

neobyčajne strojných veršoch (...) i romantizmus majstrov svetových (Mickiewicz). Žiaľ, že 

básnik neskôr zabŕdol do trasoviska mysticizmu a vyplytval veľké svoje nadanie v mátožných 

nábožensko-lyrických skladbách.“ (Chrobák, 1936, s. 113). Rovnako aj o Andrejovi 

Sládkovičovi píše, že jeho osobnosť „nezmestila sa do úzkeho rámca, ktorý vymedzila 

básnickej družine Štúrovej jeho teoria o prostonárodnej poezii slovenskej ako o základe 

umelého básnictva v pravde klasického. (...) vymkol sa Sládkovič z toho rámca. Nielen ľudová 

poézia, ale i veľki majstri romantizmu, Chomjakov, Puškin, Byron, Mácha, našli tu (najmä 

v Maríne) svojho žiaka.“ (Chrobák, 1936, s. 201). V prípade hodnotenia vývinu Hroboňovej 

básnickej osobnosti je Dobroslav Chrobák blízky Jaroslavovi Vlčkovi, rovnako sa stotožňujú 

aj vo vyzdvihnutí časti Hurbanových próz, ktorých referenčným rámcom je obraz prítomnosti, 

súhlasne oceňujú improvizačné majstrovstvo Janka Kráľa aj realizmus Kalinčiakovej 

Reštavrácie. Na rozdiel od Jaroslava Vlčka aj Štefana Krčméryho však Dobroslav Chrobák do 

popredia slovenského romantizmu kladie poéziu Janka Kráľa, ktorý je „najvynikajúcejším 

zjavom školy Štúrovej, a vari najopravdovejším slovenským básnikom vôbec“ a vyššie hodnotí 
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aj tvorbu Sama Chalupku, ktorý v balade „dospel výšky Čelakovského a Erbena“ (Chrobák, 

1936, s. 140, 122). 

Komparácia literárnohistorických reflexií slovenského romantizmu od záveru 19. 

storočia do konca medzivojnového obdobia  

Literárne dejiny Jaroslava Vlčka, Štefana Krčméryho a Dobroslava Chrobáka 

vykazujú viacero spoločných znakov, súvislostí, ale aj odlišností v dopĺňaní faktov 

(Dobroslav Chrobák) či v detailnejších interpretačných pohľadoch (Štefan Krčméry).
21

 

Nadväznosť možno identifikovať v samom vymedzení zmyslu literárnych dejín, ktoré sa 

podľa Štefana Krčméryho uskutočnilo už v diele Jaroslava Vlčka, no kým dejiny ideí 

Jaroslavovi Vlčkovi postačujú, Štefan Krčméry pokračuje: „Jaroslav Vlček zmysel dejín 

literárnych vôbec v evolúcii ideí videl a slovenská literatúra i v tej oblasti, v akej ju 

samostatne obsiahol, ukázala sa mu výdatným žriedlom.  Ale to nie je vecou estetiky. Estetický 

styk so svetom je styk zmyslový. Idea je destilátom všetkého toho na dnu a zárodkom 

navonok.“ (Krčméry, 1976, s. 317).  

Základným axiologickým a estetickým rozdielom medzi Vlčkovým a Krčméryho 

prístupom
22

 k romantizmu je ten, že Jaroslav Vlček vidí esteticky vrcholové výkony 

v realizme a Štefan Krčméry za ideál umenia pokladá (ľudovú) poéziu, z čoho mu 

pochopiteľne vychodí veľmi pozitívne hodnotenie romantizmu hlavne v prípade, keď sa 

romantický básnik približuje ľudovej slovesnosti, preto viac oceňuje Jána Botta ako Andreja 

Sládkoviča. Jaroslav Vlček uprednostňuje texty s výrazným uplatnením mimetického 

princípu, Štefan Krčméry ako predchodca semiotickej reflexie umenia v umení píše o tkanive 

slovenskej literatúry (dávno pred teoretikmi postštrukturalizmu). 

V otázke periodizácie a začlenenia slovenského literárneho romantizmu do literárnej 

histórie postupuje autonómne Štefan Krčméry, členenie Dobroslava Chrobáka kopíruje 

koncepciu Jaroslava Vlčka (prípad kapitoly Revolúcia. Reakcia. „Staroslováci“). Dobroslav 

Chrobák prevezme Vlčkovu charakteristiku porevolučnej situácie (roky 1851 – 1861 ako 

„roky suchoty a nemoty“), ktorú potom zopakuje aj Andrej Mráz v Dejinách slovenskej 

literatúry (1949, s. 141).  

                                                 
21

 O blízkych vzťahoch medzi Štefanom Krčmérym a Jaroslavom Vlčkom, aj medzi Štefanom Krčmérym 

a Dobroslavom Chrobákom vypovedá ich vzájomná korešpondencia, obnovené vydanie Vlčkových Dejín 

literatúry slovenskej opatril predhovorom Štefan Krčméry. V Chrobákovej Rukoväti dejín slovenskej literatúry 

sú medailóny Jaroslava Vlčka aj Štefana Krčméryho. 
22

 Komparácii Krčméryho a Vlčkovej metódy sa venoval už Alexander Matuška, v súvislosti s reflexiou 

romantizmu hovorí o súzvuku medzi Jaroslavom Vlčkom a Štefanom Krčmérym vo vysokom ocenení Bottovej 

poézie (v čom sa zhodujú aj s Pavlom Bujnákom) a v nedocenení napríklad Michala Miloslava Hodžu. Štefan 

Krčméry postupuje ešte výberovejšie než Jaroslav Vlček a nevenuje väčšiu pozornosť ani Ľudovítovi Kubánimu, 

ani Jánovi Kalinčiakovi. Rozdielne hodnotia aj tvorbu Janka Kráľa, ktorého Jaroslav Vlček nedocenil. 
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Slovenský literárny romantizmus sa v literárnych dejinách Jaroslava Vlčka, Štefana 

Krčméryho a Dobroslava Chrobáka vymedzuje z rôznych hľadísk. S istou mierou 

zjednodušenia možno hovoriť o prevahe literárnohistorického či len historického hľadiska 

v koncepte dejín slovenskej literatúry Jaroslava Vlčka, estetické hľadisko prevláda v projekte 

Štefan Krčméryho a ideologické v koncepcii Dobroslava Chrobáka. Kým Dobroslav Chrobák 

hľadá súvislosti tvorby slovenských romantikov predovšetkým v rovine myšlienkovej, 

filozofickej (Georg Wilhelm Friedrich Hegel), Štefan Krčméry sa sústreďuje na kontext 

umelecký (Georg Gordon Byron, Alexander Sergejevič Puškin, Adam Mickiewicz, Frédéric 

Mistral a Sándor Petőfi) a Jaroslav Vlček približuje hlavne politické, spoločenské okolnosti 

doby. 

Jaroslav Vlček sa venuje najmä histórii, potom histórii ideí a kníh a až nakoniec 

estetike, Štefan Krčméry pri písaní o literatúre stavia estetické kritérium do popredia. 

Dobroslav Chrobák využil odstup od skúmaného obdobia na zrelšie hodnotenie tvorby 

slovenských romantikov, najvypuklejšie hádam v prípade Ľudovíta Žella, ktorého Jaroslav 

Vlček výrazne nadhodnotil, Dobroslav Chrobák už o Žellovom Páde Miliducha konštatuje: 

„Báseň bola prijatá s nadšením, ale dnes zrejmé sú nám jej slabosti: romantické nadšenie 

nestačilo vykresať plastický obraz starodávneho života Slovanov.“ (Chrobák, 1936, s. 244). 

Štefan Krčméry na rozdiel od Dobroslav Chrobáka neponúka ucelené životopisné medailóny 

spisovateľov, jeho kapitoly sú viac interpretačným čítaním a estetickým hodnotením tvorby, 

uprednostňuje pohľad na výrazové prostriedky autora pred jeho psychológiou. Štefan 

Krčméry, ktorému imponovala hlavne lyrika, hodnotí slovenský literárny romantizmus a jeho 

autorov oveľa priaznivejšie než Jaroslav Vlček, ktorý uprednostňuje prózu obrátenú na 

referenčnú skutočnosť, dominantnú až v realizme. Na záver náčrtu literárnohistorickej reflexie 

slovenského literárneho romantizmu od záveru 19. storočia do konca medzivojnového 

obdobia možno konštatovať, že estetické východiská literárnych historikov určovali ich vzťah 

k skúmanému obdobiu aj jeho hodnotenie.  

Slovenský literárny romantizmus v koncepcii Alberta Pražáka a Andreja Mráza 

Albert Pražák a Andrej Mráz zvolili odlišný prístup k písaniu dejín slovenskej 

literatúry. Literárny historik, žiak Jaroslava Vlčka, Albert Pražák vníma slovenskú literatúru 

ako neoddeliteľnú súčasť českej literatúry: „Proto slovenská literatura přes své stoleté 

vývojové umístění v Uhrách podržela dodnes ráz svého českého základu a jest naší literaturou 

okrajovou.“ (Pražák, 1950, s. 11). Pražákove Dejiny slovenskej literatúry ostali 

nedokončeným projektom, ich prvý diel končí kapitolou venovanou osvietenstvu, nereflektujú 

slovenský literárny romantizmus, preto tu bude pozornosť sústredená na ďalšiu knihu Alberta 
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Pražáka Literární Slovensko let padesátých a sedmdesátých, v ktorej došlo k odklonu od 

zaužívaného chronologického prístupu k usporadúvaniu materiálu na základe jeho 

genologickej príslušnosti, ako to konštatoval Miloslav Vojtech (2004, s. 76-78). Tradičný 

charakter má prvá časť knihy približujúca politické, jazykové, konfesionálne, vydavateľské 

podmienky pre rozvoj literatúry na Slovensku v 50. až 70. rokoch 19. storočia, už tu je zrejmý 

Pražákov spôsob používania termínu romantizmus nie ako poetologického, 

literárnosmerového označenia,
23

 ale ako synonyma nereálneho, emocionálneho pohnutia. 

Výraz romantizmus nadobúda v Pražákovom hodnotení slovenskej vedy negatívne konotácie: 

odsudzuje nereálnu, romantickú filozofiu Slovákov, romantickú koncepciu národa i 

etymologické romantizovanie Sama Bohdana Hroboňa, Petra Kellnera,
24

 Viliama Paulinyho-

Tótha, ktorý v Slovenskom bájosloví vytvoril rad „tvarů na první pohled prozrazujúcí 

romantického diletanta, jenž svými fantasiemi naplnil celou knihu.“ (Pražák, 1932, s. 66). 

Druhú časť knihy Albert Pražák venoval najprv súdobej slovenskej literárnej teórii (osobitne 

teórii básnickej epiky, lyriky, drámy a nakoniec aj prózy)
25

 a potom reflexii umeleckej 

literatúry poštúrovského obdobia, o ktorej konštatuje, že má málo osobnostných prvkov a viac 

kolektívnych, hlavne národno-politických a nábožensko-filozofických.
26

 V poézii 50. – 70. 

rokov 19. storočia, ktorá podľa Alberta Pražáka „nebyla nijak zvlášť nová“ (1932, s. 200), 

viedli politické okolnosti k posilneniu regionalizmu a historizmu, k stotožneniu slovenských 

národných vecí s kresťanskou náukou a okrem tematických dominánt Albert Pražák 

vymedzuje aj výrazové prostriedky poézie ako veršový systém odvodený z ľudovej piesne, 

časté opakovacie figúry, oslovenia, imperatív i otázky, harmóniu hlások, bohatstvo 

prirovnaní, rétorickosť. Drámu približuje Albert Pražák so zreteľným axiologickým postojom. 

Odobruje iba veselohry Jána Palárika, ostatné hry označuje len ako dramatické pokusy. 

Drámu člení podľa tematiky na historickú a aktuálnu od Jonáša Záborského, Mikuláša 

Dohnányho, Jozefa Podhradského, Ľudovíta Kubániho a ďalších. Slovenskú veršovanú epiku 

                                                 
23

 Romantizmus ako označenie literárneho smeru vzťahuje Albert Pražák na situáciu v západoeurópskej 

literatúre, v reflexii slovenskej literatúry sa vyskytuje len ojedinele, aj to korigované výrazom v zátvorke: „boj 

mezi klasicismem a romantismem (či spíše prostonárodností)“ (Pražák, 1972, s. 187), resp. je nahradený 

pojmom poštúrovská generácia.  
24

 Spis Petra Kellnera Stará vieronauka slovenská Albert Pražák hodnotí ako „pseudovědeckú pohádku, vrchol 

romantické zvůle“ (1932, s. 66). 
25

 Albert Pražák konštatuje odmietnutie byronovského romantizmu Ľudovítom Štúrom, Pavlom Dobšinským, 

Mikulášom Dohnánym, Jozefom Miloslavom Hurbanom a ďalšími, ktorí ho spájali s prílišným subjektivizmom 

a s odklonom od kresťanskej morálky, na druhej strane pripisuje romantické znaky tvorbe už Karola Štúra, 

Mikuláša Dohnányho a upozorňuje na tých, ktorí boli zástancami kozmopolitnosti, „světoobčansky výbojné 

krasovědné nauky“ ako Alexander Boleslavín Vrchovský, Ján Maróthy, Karol Kuzmány, Viliam Pauliny-Tóth 

a Ján Kalinčiak (1932, s. 125).  
26

 K filozoficko-náboženskej lyrike zaujíma Albert Pražák negatívny postoj: „Hroboňova a Hodžova náboženská 

lyrika se pohybovala zřejmě již na hranici příčetnosti.“ (1932, s. 169). 
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(balada, bájka, legenda, povesť) určujú kresťansko-mravoučné, historické a ľudové námety. 

V próze prevláda historická téma a konvenčná forma, ale objavujú sa i exotické námety 

cudziny, veľkomesta. Špecifikom Pražákových dejín je vyčlenenie osobitného priestoru na 

priblíženie životopisných diel, pamätí, autobiografií, listov slovenských romantikov 

a súdobých prekladov. Pražákovu rekonštrukciu dejín literatúry 50. až 70. rokov 19. storočia 

ovplyvňuje zásadným spôsobom jeho zástoj československej jednoty: „Slovenská literatura, 

psaná slovensky, prokazovala celým svým rázem, že jest i nadál literaturou českou, jen jejím 

doplňkem a krajovou variací, byť v samostatnější formě a uvolněnějším svazku, než literatúra 

moravská a slezská.“ (Pražák, 1932, s. 306).   

Dejiny slovenskej literatúry Andreja Mráza prinášajú po Jaroslavovi Vlčkovi opäť 

ucelený, komplexný pohľad na slovenský literárny romantizmus, no na rozdiel od Jaroslava 

Vlčka s dostatočným historickým odstupom, ktorý sa pretavil do triezvejšieho hodnotenia 

tvorby a prínosu jednotlivých autorov. Na rozdiel od Pražákovej (napokon aj od Vlčkovej) 

koncepcie nepristupoval Andrej Mráz k slovenskej literatúre s obmedzujúcou predstavou 

o československej literárnej (a širšie národnej) jednote.  

V Dejinách slovenskej literatúry, vydaných v roku 1948, vyčlenil Andrej Mráz 

kapitole Romantizmus takmer sedemdesiat strán, na ktorých predostrel kultúrne a sociálne 

pozadie slovenského literárneho romantizmu, jeho najvýraznejšie podujatia v literárnom 

živote a najmä jeho umelecké realizácie. Najprv teoreticky vymedzil romantizmus, potom 

diachrónne predstavil začiatok, vrchol a doznievanie romantizmu, pričom v periodizácii 

uprednostňuje interné zákonitosti literárnych zmien, no priznáva aj zásahy mimoliterárnych 

javov do výberu periodizačných medzníkov (Mráz, 1949, s. 11). Slovenský literárny 

romantizmus situuje do času od 30. rokov do konca 70. rokov 19. storočia. Andrej Mráz 

kultúrne a politické rámcovanie romantizmu približuje prostredníctvom riešenia otázky 

spisovného jazyka, ostatné okolnosti len načrtne. Zmenu poetiky na romantickú odzrkadľuje 

podľa Andreja Mráza už Kuzmányho Hronka, ale hlavne almanach Plody (1836), Jitřenka 

(1840), Hurbanov almanach Nitra (1842, 1844, 1846, 1847, 1853) a časopis Slovenské 

pohľady (od 1846). Koniec romantizmu signalizuje nástup novej generácie v almanachu 

Napred (1871) a v časopise Dunaj (1874). Andrej Mráz tvrdí, že samotnú poetiku 

slovenského romantizmu ovplyvňuje blízkosť nemeckej (Johann Wolfgang von Goethe, 

Friedrich Schiller) a anglickej literatúry (William Scott, zložitý vzťah k Georgovi Gordonovi 

Byronovi), inšpirácia filozofiou (Johann Gottfried von Herder, Georg Wilhelm Friedrich 

Hegel) a hlavne premena v rytmickej organizácii verša, ale formulovanie vlastného programu 

slovenskými romantikmi ostalo parciálne, výraznejšie artikulované len Mikulášom Dohnánym 
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a Jánom Kalinčiakom v spore o Záborského Žehry, postupne sa podľa Andreja Mráza 

rozhodujúcimi stali steologizované pohľady na literatúru (Mráz, 1949, s. 153).  

Andrej Mráz založil svoju koncepciu literárnych dejín na chronológii, pričom bral do 

úvahy nielen čas vstupu autora do literatúry, ale najmä čas vrcholu jeho písania. Začiatky 

romantizmu na Slovensku spája Andrej Mráz s tvorbou Karola Kuzmányho, Ľudovíta Žella, 

Karola Štúra, Andreja Horislava Škultétyho a Ľudovíta Štúra, a hoci o básnickom diele 

posledného konštatuje, že je najzložitejšie, najkultivovanejšie a najosobitejšie zo všetkých 

menovaných (Mráz, 1949, s. 160), predsa venuje viac pozornosti iným jeho aktivitám 

(jazykovedným i organizačným). Do vrcholnej fázy romantizmu Andrej Mráz radí tvorbu 

publikovanú od prvej po poslednú Nitru (1842 – 1853) a sústreďuje pozornosť na 

charakteristiku diela Andreja Sládkoviča (sviatočnosť, sugestívnosť, lyrické a meditatívne 

motívy), Sama Chalupku (lapidárnosť, útočná dejovosť), Janka Kráľa (intenzívna 

individualita, rebelantstvo), Jána Botta a prozaikov Jozefa Miloslava Hurbana, Jána 

Kalinčiaka i priemernejších Samuela Tomášika, Janka Matúšku. Napokon upozorňuje na 

dielo Jána Francisciho, Mikuláša Dohnányho, Sama Bohdana Hroboňa, Michala Miloslava 

Hodžu, ktoré vzbudzuje pri hodnotení rozpaky, lebo v ňom prevládajú filozofické prvky nad 

umeleckými. Literatúru matičných rokov Andrej Mráz na rozdiel od predchádzajúcich 

historikov hodnotí negatívnejšie, lebo sa príliš podriaďuje utilitárnym cieľom, dosahovaným 

často „zvulgarizovanými prostriedkami“ (Mráz, 1949, s. 175). Romantická slovesná štruktúra 

sa vyčerpáva a prevažuje konvencia a epigónstvo (Viliam Pauliny-Tóth, Mikuláš Štefan 

Ferienčík, Jakub Grajchman, Janko Čajak, Daniel Maróthy, Štefan Križan, Bohuslav Nosák 

Nezabudov). Andrej Mráz zachytáva čas dozvukov romantizmu (Andrej Trúchly Sytniansky, 

Daniel Bachát, Félix Kutlík, Anton Emanuel Timko, Pavel Beblavý a ďalší) za súbežného 

nástupu novej generácie (Koloman Banšel, Daniel Záboj Lauček, Bohuslav Klein-

Tesnoskalský, Jozef Škultéty a ďalší). Na záver hodnotí za celé obdobie dramatickú spisbu, 

ktorá zaznamenala na rozdiel od poézie a prózy oveľa plynulejší prechod z osvietenských 

čias, ktoré neneguje. Dráma nadväzuje na písanie Jána Chalupku a na aktivity Gašpara 

Fejérpatakyho-Belopotockého. V podstate pred rokom 1849 ide len o skromné dramatické 

pokusy Mikuláša Dohnányho, Viliama Paulinyho-Tótha a Janka Matúšku, výraznejšie 

zastúpenie dosiahla dráma až v 60. rokoch v žánroch ako historická tragédia (Jonáš Záborský, 

Ján Palárik, Peter Kellner, Samuel Ormis, Jozef Podhradský, Ľudovít Kubáni), činohra (Jonáš 

Záborský, Samuel Ormis, Jozef Podhradský, Jakub Grajchman) a veselohra (Jonáš Záborský, 

Ján Palárik, Viliam Pauliny-Tóth, Samuel Ormis, Daniel Bachát, Mikuláš Štefan Ferienčík, 

Jakub Grajchman, Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský). Prínosom Dejín slovenskej 



26  

 

literatúry Andreja Mráza (rovnako aj Alberta Pražáka) je začlenenie do literárnohistorického 

prehľadu reflexie romantizmu samotnými slovenskými romantikmi, lebo literárnoteoretické 

postuláty romantikov, ich literárnokritické súdy sa významnou mierou spolupodieľali na 

výslednom tvare slovenského literárneho romantizmu, a preto sa opodstatnene stávajú 

súčasťou komplexného pohľadu na literárne obdobie.  

Reflexia slovenského literárneho romantizmu od druhej polovice 20. storočia až 

do súčasnosti 

 V roku 1960 vyšli v Obzore jednozväzkové Dejiny slovenskej literatúry
27

 autorského 

kolektívu Ján Mišianik, Milan Pišút,
28

 Pavol Petrus, Ján Gregorec, Pavol Števček a tiež 

akademické Dejiny slovenskej literatúry II. venované literatúre národného obrodenia. 

Projekt päť zväzkových akademických dejín po prvom zväzku z roku 1958 

pokračoval v roku 1960 druhým zväzkom nazvaným Literatúra národného obrodenia od  

Milana Pišúta, Karola Rosenbauma a Viktora Kochola. Autorom časti Vyvrcholenie 

obrodeneckej literatúry (Štúrovský romantizmus) bol Viktor Kochol, ktorý uprednostňuje 

pred termínom romantizmus termín „štúrovská literatúra“. Podáva najprv chronologický 

prehľad kultúrnych, študentských, jazykovedných a politických aktivít, pričom vymedzuje 

počiatky štúrovskej literatúry v českom jazyku v študentskom hnutí, rozkvet spája s nástupom 

novej spisovnej slovenčiny a dozvuky situuje do porevolučnej doby. Podľa Viktora Kochola 

charakterizuje štúrovskú literatúru ľudovosť, senzualizmus, demokratickosť, vzťah ku 

folklóru, idea slovenského národného spoločenstva v slovanskom rámci, aktuálny, bojovný 

charakter a „moment spoločenskej dosažnosti štúrovskej poézie sa oslabuje až po revolúcii vo 

výstrelkoch idealistického mesianizmu, básnicky reprezentovaného najmä Hodžom, čo však je 

už príznakom celkovej krízy a úpadku štúrovskej literatúry.“ (Kochol, 1960, s. 352). Estetické 

princípy literatúry odvodzuje zo Štúrových postulátov jednoty ducha a predmetnosti a tvrdí, 

že „tento estetický princíp osvojili si spolu so Štúrom aj poprední štúrovskí básnici, ktorí ho 

vo svojej umeleckej praxi aj náležite uplatnili. (...) Menej talentovaní básnici uspokojujú sa 

buď s „predmetnosťou“, s deskripčnosťou a pasívnou ponáškovosťou (napr. Matúška), buď 

                                                 
27

 Dejiny slovenskej literatúry sa pokúsili oproti predchádzajúcim syntézam o ideologicky iný prístup 

k spracovaniu dejín slovenskej literatúry a ich metodologická koncepcia bola sformulovaná v úvode Ivanom 

Kusým (našťastie nie všetci autori Dejín slovenskej literatúry sa s ňou stotožnili): „Staršie spracovania dejín 

literatúry chceme nahrádzať najmä preto, že skutočne pravdivý obraz literárneho vývinu môže podať len 

marxistická literárna história, ktorá chápe literatúru ako špecifický odraz celého života nášho ľudu v minulosti. 

(...) Preto v predchádzajúcich spracovaniach dejín našej literatúry nenachádzame dôsledné a vedomé uplatnenie 

myšlienky, že v literatúre každého národa sú dve literatúry, pokroková a reakčná, a pardonujú sa spisovatelia 

hľadiaci na potreby národné (za kapitalizmu to znamená: na záujmy národnej buržoázie) a nie aj na záujmy 

ľudu.“ (1960, s. 9). 
28

 Vzhľadom na blízkosť Pišútovho spracovania romantizmu z roku 1960 so spracovaním vo vysokoškolskej 

učebnici v roku 1984 bude venovaná pozornosť Pišútovej kapitole v Dejinách slovenskej literatúry neskôr. 
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vybočujú od „predmetnosti“ k „duchu“, od objektívnej reality k vlastnému subjektu (napr. 

Hodža, Hroboň, Hostinský) a stávajú sa aj z hľadiska štúrovskej estetiky nereálnymi 

„romantikmi“.“ (Kochol, 1960, s. 355). Podľa Viktora Kochola sa teda diela „štúrovských 

básnikov“ vyznačujú spätosťou so spoločenskou realitou a referenčnosťou. Kým realistické 

postupy Viktor Kochol víta, romantické v ňom vzbudzujú rozpaky, čo dokladá aj použitie 

úvodzoviek v súvislosti s romantizmom (Kochol, 1960, s. 355, 443). Romantická básnická 

škola podľa Viktora Kochola vzniká pod vplyvom súdobého európskeho romantizmu 

(nemeckého, českého), prejavila sa v Jitřenke a v tvorbe Sama Bohdana Hroboňa (ľúbostné 

básne v Kvetinách nadsálanských). Samo Bohdan Hroboň podľa Viktora Kochola „upadá čím 

ďalej tým väčšmi do mesianizmu (...) svoje básnické nadanie nezapojil na rozdiel od ostatných 

štúrovcov do aktuálnej služby ľudu, lež vyplytval ho vo veľkých, no mátožných nábožensko-

lyrických skladbách, ktoré zväčša ostali v rukopise.“ (Kochol, 1960, s. 296, podčiarknutá 

pasáž je identická s tvrdením Dobroslava Chrobáka, 1936, s. 113). Viktor Kochol najprv 

zmapoval literárny život, dobový kontext a zovšeobecňujúco literárnu tvorbu, potom 

ponúkol komplexné portréty Ľudovíta Štúra, Sama Chalupku, Andreja Sládkoviča, Janka 

Kráľa, Jána Botta, Jána Kalinčiaka, Jozefa Miloslava Hurbana.  

Na Kocholovu kapitolu Vyvrcholenie obrodeneckej literatúry (Štúrovský romantizmus) 

nadviazal v treťom zväzku akademických Dejín slovenskej literatúry Oskár Čepan kapitolou 

Rozklad romantizmu.
29

 Obdobie po revolúcii člení na dve etapy – po revolúcii (obdobie 

päťdesiatych a šesťdesiatych rokov) a po vyrovnaní (od 1867 po generáciu Napredu). Venuje 

sa porevolučnej politickej, národnej, kultúrnej a napokon aj literárnej situácii, ktorú 

charakterizuje prítomnosť mesianistického krídla (Samo Bohdan Hroboň, Michal Miloslav 

Hodža, Jozef Podhradský, Peter Kellner), romantizmu ovplyvneného klasicizmom (Samo 

Chalupka, čiastočne Andrej Sládkovič), folklórnej slovesnosti, radikálneho demokratizmu 

(Janko Kráľ, Ján Kalinčiak, Ján Botto), slovanskej idey (Ľudovít Štúr, Viliam Pauliny-Tóth), 

a prítomnosť dvoch ďalších typov romantizmu: romantického sentimentalizmu (Daniel 

Bachát-Dumný a iní) a romantizmu konzervatívneho (Jozef Miloslav Hurban a iní). Oskár 

Čepan píše o ich dominancii v 60. rokoch 19. storočia, no nevymedzil ich, ani výraznejšie 

neodlíšil a navyše zaviedol ešte typ dokumentárneho romantizmu (1965a, s. 68). Čepanov 

pohľad na porevolučnú literatúru sa sústreďuje na poéziu, zvlášť na dielo Jonáša Záborského, 

Ľudovíta Kubániho, Daniela Bacháta, na drámu Jonáša Záborského, Jána Palárika a na 
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 Oskár Čepan je okrem kapitoly Rozklad romantizmu v akademických Dejinách slovenskej literatúry aj 

autorom podstatne kratšej kapitoly Slovenská literatúra medzi romantizmom a realizmom (1848 – 1875) v 

dočasnej vysokoškolskej učebnici.  
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spoločenskú prózu Jonáša Záborského, Ľudovíta Kubániho, Mikuláša Štefana Ferienčíka, 

Viliama Paulinyho-Tótha, Daniela Bacháta, historickú prózu Samuela Tomášika 

a humoristickú prózu Gustáva Kazimíra Zechentera-Laskomerského. V slovenskej poézii 

Oskár Čepan rozoznáva revolučný romantizmus (ukončený po revolúcii 1848/49), 

mesianistický romantizmus ako „prejav svojských snáh vyjadriť v obmedzených a tiesnivých 

pomeroch hegemóniu romantického „ducha“ nad nepriateľskou „predmetnosťou““ (Čepan, 

1965a, s. 102) a napokon národno-vlastenecký romantizmus, ktorý extenzívne rozšíril 

štúrovské tradície a z ktorého sa v 60. rokoch zrodil sentimentálny, vlastenecko-patetický 

a didakticko-rétorický typ epigónskeho romantizmu.  

Po akademických dejinách prichádza v rokoch 1963 a 1965 dočasná dvojzväzková 

vysokoškolská učebnica Dejín slovenskej literatúry a neskôr aj štvorzväzková vysokoškolská 

učebnica v rokoch 1984 – 1987. Obe učebnice vyšli v Slovenskom pedagogickom 

nakladateľstve a vo svojej koncepcii vychádzajú z presne určeného adresáta textu, ktorým je 

vysokoškolský študent, budúci pedagóg.  

Dočasná dvojzväzková vysokoškolská učebnica zo 60. rokov spracúva národné 

obrodenie v rozdelenej podobe s prekrytím v rokoch 1848 – 1858. V prvom zväzku je 

kapitola Jána Bédera Vyvrcholenie obrodeneckej literatúry. Romantizmus (1836 – 1858) a v 

druhom zväzku kapitola Oskára Čepana Slovenská literatúra medzi romantizmom a 

realizmom (1848 – 1875).  

Prvý zväzok dočasnej vysokoškolskej učebnice z roku 1963 je autorským projektom 

Jána Bédera a jeho záver tvorí prezentácia národného obrodenia. Kapitola Vyvrcholenie 

obrodeneckej literatúry. Romantizmus (1836 – 1858) približuje na úvodných desiatich 

stranách širšie spoločenské základy kultúry v období vyvrcholenia národného hnutia, potom 

preromantizmus (vymedzený rokmi 1836 – 1844 a identifikovaný predovšetkým v tvorbe 

Karola Kuzmányho) a napokon romantizmus tak, ako sa realizuje v rokoch 1844 až 1858. Ján 

Béder sa vyrovnáva s termínom romantizmus v literárnoteoretickej, literárnohistorickej aj 

v umeleckej rovine. Vymedzuje znaky slovenského literárneho romantizmu: popretie 

estetického kánonu klasicizmu, namiesto napodobňovania pôvodnosť, namiesto antickej 

mytológie zobrazovanie života vlastného národa i vnútorného života človeka, subjektivizácia, 

ale aj buditeľská funkcia literatúry, jej spätosť s folklórom cez ľudovú reč, sylabický veršový 

systém, spevný charakter poézie, rytmicko-syntaktický paralelizmus. Ján Béder si všíma 

kultúrnu, jazykovú, časopiseckú problematiku obdobia 1844 – 1858. V časti Vedecké diela – 

Publicistika venuje samostatný priestor spisbe Ľudovíta Štúra, v časti Poézia Samovi 

Chalupkovi, Andrejovi Sládkovičovi, Jankovi Kráľovi, Jánovi Bottovi, ktorí predstavujú 
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„vrcholný úspech slovenskej romantickej školy“ (Béder, 1963, s. 374), v časti Próza Jozefovi 

Miloslavovi Hurbanovi, Jánovi Kalinčiakovi a na záver v časti Dráma konštatuje, že ide 

o najslabší článok literatúry. Ján Béder charakterizuje literárny romantizmus cez jeho odklon 

od klasicizmu, upozorňuje na vývin romantizmu smerom k mysticizmu, mesianizmu, ktorému 

sa však takmer vôbec nevenuje (len okrajovo spomenie tvorbu Sama Bohdana Hroboňa).  

Druhý zväzok dočasnej vysokoškolskej učebnice vznikol pod vedením Jána Gregorca 

a otvára ho kapitola Oskára Čepana Slovenská literatúra medzi romantizmom a realizmom 

(1848 – 1875). Oskár Čepan najprv vymedzil zlomové udalosti v politickom i literárnom 

živote, potom sa sústredil na literárnu tvorbu slovenských romantikov,
30

 pričom zvolil 

naddruhové (poézia, dráma, próza) a žánrové členenie podkapitol (napríklad spoločenská, 

historická, humoristická próza). Oskár Čepan charakterizuje obdobie po revolúcii ako čas 

definitívneho „víťazstva štúrovskej literatúry nad archaickým klasicizmom“ (Čepan, 1965b, s. 

8), ale hlavne ako čas prekonávania romantickej koncepcie literatúry a čas vstupu 

realistických postupov do slovenskej literatúry, keď pátos nahradila „próza života“ a zápas 

o holú existenciu. Oskár Čepan vyhľadáva a pozitívne hodnotí tých, ktorí sa na pohybe 

smerom k realizmu aktívne podieľali. Jonáša Záborského posudzuje ako skeptika, ktorý 

„obišiel viaceré úskalia romantizmu, na ktorých zaviazlo a roztrieštilo sa hnutie štúrovskej 

generácie“ a „jeho osobitný „naturizmus“ bol súčasťou opozície proti jedu romantického 

idealizovania života“ (Čepan, 1965b, s.  31, 30). Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský bol 

„imúnny voči zvyškom romantických názorov (...) a prostredníctvom krátkych foriem prózy 

rozbíjal príkrov romantickej ideológie“ a Ľudovít Kubáni „značne zdiskvalifikoval odťažité 

koncepcie konzervatívnych ideológov národného života.“ (Čepan, 1965b, s.  38, 32).  

V štvorzväzkovej vysokoškolskej učebnici vydanej v Slovenskom pedagogickom 

nakladateľstve v rokoch 1984 až 1987 rovnako ako v jednozväzkových dejinách vydaných 

v roku 1960 v Obzore je autorom kapitoly o romantizme Milan Pišút,
31

 čo znamená 

                                                 
30

 Oskár Čepan potrebuje okrem spojenia romantická generácia aj výraz Štúrova škola, prípadne epigóni 

Štúrovej školy, synonymne používa výrazy romantická i štúrovská literatúra. V podstate ide o rovnaký prístup, 

aký zvolil aj v akademických dejinách. 
31

 Milan Pišút okrem spolupráce na viacerých projektoch dejín slovenskej literatúry je aj autorom monografie 

Romantizmus v slovenskej literatúre, v ktorej možno nájsť podobné interpretačné postupy ako v Dejinách, tu 

aspoň jeden príklad interpretácie, ktorá vychádza z (ideového, politického) uprednostňovania realistického 

stvárnenia skutočnosti: „Heglova špekulatívnosť, jeho naoko logická a zákonitá manipulácia s pojmami ako 

„absolútny a subjektívny duch“, „sebauvedomenie“, „vývin k slobode“ atď. uchvátila Ľ. Štúra i jeho žiakov 

a vtiahla do ich poézie adekvátny obrazový, alegorický a pojmový arzenál, ktorý sa síce javil ako vznešený, 

rečnícky, často efektný, mládeži imponujúci, ale ktorý v podstate skutočné básnické umenie v jeho smerovaní 

k realizmu oslaboval a skutočnosť zastieral.“ (Pišút, 1974, s. 124, podč. autorka). Samotný Milan Pišút sa 

označil sa nasledovníka Jaroslava Vlčka, edične pripravoval vydanie Vlčkových prác o slovenskej literatúre 

(Dejiny literatúry slovenskej, 1953) a analyzoval literárnohistorické práce Jaroslava Vlčka v štúdii Vývin 

slovenskej literárnej histórie a vystúpenie Jaroslava Vlčka. 
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prítomnosť takmer identických formulácií, celých pasáží, citovaných umeleckých textov 

v oboch knihách, naviac poznačených marxistickým poňatím literárnych dejín.  

Milan Pišút v Dejinách slovenskej literatúry z Obzoru vzhľadom na ich určenie pre 

širokú čitateľskú verejnosť viac reprodukuje tému diela, volí opisný postup. Po vstupnom 

náčrte dobových pomerov ponúka životopisné a literárne portréty jednotlivých autorov v 

poradí, ktoré nie je ani genologické, ani axiologické (z hľadiska estetickej hodnoty) a len 

čiastočne chronologické: najprv Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban, Janko Matúška, Janko 

Kráľ, Andrej Sládkovič, Samo Chalupka, Ján Botto, Ján Kalinčiak, Samuel Tomášik 

a v porevolučnom období: Ján Palárik, Ľudovít Kubáni, Gustáv Kazimír Zechenter-

Laskomerský, Jonáš Záborský.  

V druhom zväzku vysokoškolskej učebnice z roku 1984 volí Milan Pišút 

koncepčnejšie členenie materiálu podľa nadruhovej príslušnosti (poézia, próza, dráma), hoci 

to ostáva len vonkajším rámcom pre zaradenie jednotlivých autorských portrétov. O niečo 

väčší rozsah vysokoškolskej učebnice mu dovolil zaradiť oproti Dejinám slovenskej literatúry 

z Obzoru aj časti zamerané na odbornú literatúru a kritiku v národnom obrodení. V kapitole 

Literatúra v službách národného obrodenia sa podkapitoly označujú literárnesmerovo 

(klasicizmus, preromantizmus, romantizmus), literatúra v rokoch 1836 – 1875 sa v nadpisoch 

pomenúva ako romantická, spojenie Štúrova škola sa presúva do zátvorky. Milan Pišút 

stotožňuje romantikov so Štúrovou školou, vymedzuje ako spoločný ideový znak štúrovskej 

poézie „romantický aktivizmus, sústredený na život ľudu, na jeho oslobodenie z poddanstva 

a na vytvorenie ľudu prístupnej literatúry“ (Pišút, 1984, s. 134), konštatuje prevahu 

revolučného romantizmu, ktorý prekračujú svojím experimentálnym jazykom, mesianizmom 

podľa Milana Pišúta len Michal Miloslav Hodža a Samo Bohdan Hroboň  (v akademických 

dejinách Viktor Kochol označuje ako mesianistu aj Jána Botta). Obdobie romantizmu sa vo 

vysokoškolskej učebnici člení do dvoch etáp, pričom medzník tvorí nie literárna, ale 

historická udalosť: revolúcia 1848/49 a podobne sa postupuje aj pri identifikácii špecifík 

literatúry, ktoré sa len málo viažu na ňu samotnú a viac reflektujú spoločenské, politické, 

ideové či jazykové premeny, o čom napokon svedčí aj názov kapitoly Literatúra v službách 

národného obrodenia.  

Milan Pišút je vo vysokoškolskej učebnici autorom len prvej časti Romantizmus 

(1836 – 1849) a druhú časť Doznievanie romantizmu (1849 – 1875) spracoval Mikuláš 

Gašparík, ktorý sa osobitne venuje aj medziliterárnym javom a vzťahom, čo možno hodnotiť 

ako zaujímavý posun v tradičnom chápaní národnej literatúry ako uzavretého celku smerom 

k otvoreniu medziliterárneho priestoru v širšie ponímanom stredoeurópskom areáli (kontext 
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českej, ruskej, maďarskej a čiastočne aj nemeckej literatúry). Mikuláš Gašparík približuje 

doznievanie romantizmu cez politické, spoločenské, jazykové okolnosti tvorby a 

prostredníctvom izolovaných portrétov jednotlivých osobností literárneho a kultúrneho života.  

Autorsky jedinečný počin predstavujú Dejiny slovenskej literatúry od Stanislava 

Šmatláka. Po roku 1945, po syntézach Alberta Pražáka a Andreja Mráza, už na Slovensku 

vychádzajú dejiny výlučne ako výsledok kolektívnej spolupráce, čo má vzhľadom na neustále 

rozširujúcu sa pramennú a sekundárnu literatúru svoje opodstatnenie, na druhej strane vzniká 

riziko hybridizácie postupov pri spracúvaní materiálu. V roku 1987 prichádza Stanislav 

Šmatlák s koncepčne ucelenou syntézou dejín slovenskej literatúry. Unikátnosť Šmatlákových 

dejín dokladujú aj ich ďalšie vydania: revidované, prepracované v roku 1997 a ďalšie 

v rokoch 2001 a 2007.  

Stanislav Šmatlák otvára kapitolu Romantizmus v druhom zväzku svojich Dejín 

slovenskej literatúry analýzou romantizmu ako historicko-typologického problému v jeho 

doterajších riešeniach Jaroslavom Vlčkom, Pavlom Bujnákom, Mikulášom Bakošom, 

Viliamom Marčokom a deklaruje, že ako významovo rovnocenné synonymum voči termínu 

„romantický“ bude používať termín „štúrovský“ (Šmatlák, 2007, s. 49). V Šmatlákovom 

podaní dejín slovenskej literatúry nechýba istá sujetovosť, menej sa vyratúvajú historické 

udalosti a viac sa komponuje rozprávačsky súvislejší obraz literárnych dejín, v časti 

predrevolučnej vystavaný na hodnotení poézie hlavne Jána Kalinčiaka, Sama Vozára, Janka 

Kráľa, Andreja Sládkoviča, prózy Jozefa Miloslava Hurbana, Jána Kalinčiaka a v časti 

porevolučnej na analýze poézie Sama Chalupku,
32

 Jána Botta, krátko Michala Miloslava 

Hodžu, Sama Bohdana Hroboňa, Ľudovíta Kubániho, prózy Samuela Tomášika, Ľudovíta 

Kubániho, Mikuláša Štefana Ferienčíka, Daniela Bacháta, Jonáša Záborského, Gustáva 

Kazimíra Zechentera-Laskomerského a drámy Jonáša Záborského a Jána Palárika.  

Charakter kompendia má kniha Panoráma slovenskej literatúry I (Literárne dejiny od 

stredoveku po koniec romantizmu) z roku 2004 od kolektívu: Ladislav Čúzy, Zuzana 

Kákošová, Martin Michálek, Miloslav Vojtech. Slovenský literárny romantizmus spracoval 

Ladislav Čúzy a postromantizmus Martin Michálek. Ladislav Čúzy sa ako jediný 

v Panoráme slovenskej literatúry I vyhol presnému časovému vymedzeniu literárneho 

obdobia hneď v názve kapitoly. Slovenský literárny romantizmus situuje do obdobia od konca 

30. rokov (čas doznievania klasicizmu a pretrvávania preromantizmu) až do začiatku 70. 

rokov 19. storočia, keď nastupuje generácia realistov. Ladislav Čúzy modifikuje Čepanovu 
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 Stanislav Šmatlák vysvetľuje zaradenie Sama Chalupku za vekovo mladších básnikov neskorším vydaním 

podstatnej časti jeho diela. 
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terminológiu prúdov v slovenskom romantizme. Rozoznáva romantizmus duchovno-

mesianistický a predmetno-pragmatický, ktorý ďalej člení na dve línie: folklorizujúcu (Samo 

Chalupka, Janko Kráľ, Ján Kalinčiak, Ján Botto) a artistnú (Samuel Vozár, Andrej Sládkovič), 

čím reaguje na kritiku Čepanovho pojmu pragmatický romantizmus. Prehodnocuje aj 

používanie termínu štúrovci,
33

 ktorý pokladá len za pomocný. Prehľadný, stručný výklad 

jednotlivých prúdov, estetických názorov a typológie romantizmu dopĺňajú náhľady do 

jednotlivých autorských dielní, v ktorých sa okrem všeobecných informácií synekdochicky 

interpretuje aspoň jeden text. Martin Michálek v kapitole venovanej postromantizmu krátko 

priblížil situáciu na Slovensku a v literatúre po roku 1849,  pripojil medailóny Ľudovíta 

Kubániho a Gustáva Kazimíra Zechentera-Laskomerského, autorom posledného medailónu o 

Jánovi Palárikovi bol Miloslav Vojtech. Panoráma slovenskej literatúry I (Literárne dejiny 

od stredoveku po koniec romantizmu) môže predstavovať moderný východiskový materiál pri 

štúdiu literárnej histórie, ktorá je v učebniciach na vyššom stupni sekundárneho vzdelávania 

sprostredkovaná nedostatočne. 

Nateraz posledné dejiny slovenskej literatúry vznikli v roku 2009. Autorský kolektív v 

dvojzväzkovej kolektívnej syntéze viedol Imrich Sedlák, ktorý je v prvom zväzku Dejín 

slovenskej literatúry I. tvorcom piatej kapitoly Slovenský literárny romantizmus (1836 – 

1880).  

Imrich Sedlák periodizačne člení slovenský literárny romantizmus do troch etáp: 

začiatky romantizmu (1836 – 1843), zrenie a dozrievanie romantizmu (1843 – 1860) 

a doznievanie romantizmu (1860 – 1880). Z uvedenej periodizácie vypadol ako medzník 

dovtedy pomerne tradične používaný revolučný rok 1848, Imrich Sedlák sa pritom odvoláva 

na názor Cyrila Krausa (zdroj i ďalej pomerne často spomínaný), že nejde o literárny 

medzník, politické i vojenské udalosti síce literárny vývoj „prerušili, ale nenarušili.“ Imrich 

Sedlák nepoužíva ani dovtedy tradičné označenie literátov daného obdobia „štúrovci“ (len 

v súvislosti so zavedením a používaním Štúrovej slovenčiny), ale píše častejšie o slovenských 

romantikoch.
34

 Kapitolu Začiatky romantizmu v rokoch 1836 – 1843 začína Imrich Sedlák 

náčrtom špecifík preromantizmu.
35

 Nasledujúce dve fázy romantizmu sa podávajú opäť cez 
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 Ladislav Čúzy na rozdiel od iných literárnych historikov hodnotí vplyv Ľudovíta Štúra na slovenský 

romantizmus ako retardačný: „Pedagogické pôsobenie Ľudovíta Štúra vo funkcii námestníka profesora Juraja 

Palkoviča však spomalilo nástup romantizmu do slovenskej literatúry.“ (2004, s. 112). 
34

 Výhradne výraz „štúrovská generácia“ používa len Zuzana Stanislavová v časti Emancipácia literatúry pre 

deti a mládež od školských učebníc. 
35

 Pri pokuse identifikovať preromantické periodiká však vzniká otázka relevantnosti takej snahy, keďže v Zore 

dominuje klasicistická tvorba Jána Hollého, pri Hronke Imrich Sedlák upozorňuje, že tu začínajú autori 

nastupujúceho romantizmu, v Plodoch sa len niektorí autori „vymykali z rámca klasicisticky orientovanej 

poézie“, v Jitřenke „písali zväčša pod vplyvom klasicizmu, pričom v básňach Sama Bohdana Hroboňa 
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zásadné politické udalosti, cez vydávané periodiká a almanachy, cez aktivity vzdelávacích, 

kultúrnych organizácií, v časti Zrenie a dozrievanie romantizmu 1843 – 1860 už krátko aj cez 

dominanty poézie a v časti Doznievanie romantizmu (1860 – 1880) navyše aj cez dominanty 

prózy a drámy. Osobitný priestor v rámci kapitoly o slovenskom literárnom romantizme 

získava tvorba pre deti a mládež v časti Emancipácia literatúry pre deti a mládež od školských 

učebníc od Zuzany Stanislavovej. 

Záverom 

V reflexii romantizmu v slovenskej literárnej histórii sa udržiava kontinuita od prvej 

ucelenej koncepcie Jaroslava Vlčka po najnovšie syntézy Stanislava Šmatláka či kolektívu 

okolo Imricha Sedláka, len málo ide o rozširovanie poznania (na rozdiel od kvantitatívneho 

nárastu materiálu v iných obdobiach slovenskej literatúry), skôr sa uplatňuje „prepisovanie“ 

predchádzajúcich syntéz, nezavádzajú sa nové paradigmy.
36

  

Osobitosť slovenskej realizácie romantizmu mal vyjadrovať výraz Štúrova škola, ktorý 

sa používal dominantným spôsobom ešte v akademických Dejinách slovenskej literatúry a len 

postupne bol nahrádzaný pojmom romantizmus (vo vysokoškolských učebniciach), Stanislav 

Šmatlák hovorí synonymne o generácii romantickej i štúrovskej a v súčasnosti sa 

uprednostňuje spojenie slovenský literárny romantizmus. 

Periodizačne sa slovenský literárny romantizmus vymedzoval rôzne, v akademických 

Dejinách slovenskej literatúry boli jeho počiatky kladené do polovice 30. rokov 19. storočia 

a jeho záver do prvej polovice 70. rokov, vnútorne sa tu romantizmus ďalej členil do troch 

etáp (počiatky, rozkvet a rozklad romantizmu). Rovnako tri etapy romantizmu vymedzila aj 

dočasná vysokoškolská učebnica,
37

 Ján Béder ohraničil romantizmus rokmi 1836 – 1858 

(1836 – 1844 preromantizmus, 1844 – 1858 slovenská romantická škola), Oskár Čepan to 

posunul v druhom zväzku dočasnej vysokoškolskej učebnici etapou medzi romantizmom 

a realizmom až do roku 1875. Vo vysokoškolskej učebnici z 1984 je romantizmus členený do 

                                                                                                                                                         
a Bohuslava Nosáka sú zreteľné spojivá s romantickou poéziou“, v českých časopisoch sa slovenskí básnici 

„prezentovali aj subjektívnymi básňami, ktoré možno v určitej súvislosti označiť za „romantické““ a Ľudovít 

Štúr je podľa Imricha Sedláka „v období medzi klasicizmom a romantizmom, ale aj v širšom česko-slovenskom 

kontexte naším najromantickejším poetom“ (Sedlák, 2009, s. 321, 323, 324), takže napokon nie je celkom jasné 

koho a čoho sa v kapitole dotýkali úvodné pasáže o preromantizme. Preromantizmus možno vzťahovať len na 

niektoré z portrétov zaradených na koniec časti Začiatky romantizmu v rokoch 1836 – 1843, vedľa seba sa tu 

ocitli Ján Chalupka, Ján Pavol Tomášek, Michal a Samuel Godrovci, Karol Kuzmány, Karol Štúr, Ján Maróthy, 

Alexander Boleslavín Vrchovský, Benjamin Pravoslav Červenák, Ctiboh Zoch, Karol Braxatoris, Ľudovít Žello 

aj Pavol Všudyslav Ollík. 
36

 Podobný stav konštatoval v bohemistike Dalibor Tureček (2005). 
37

 V akademických Dejinách slovenskej literatúry aj v dočasnej vysokoškolskej učebnici došlo k nie práve 

najšťastnejšiemu rozdeleniu informácií o slovenskom literárnom romantizme do dvoch dielov, pričom v oboch 

Dejinách vzniká medzi prvým a druhým zväzkom istý prekryv informácií, duplicitne sa venuje pozornosť 

porevolučnej dobovej situácii a literatúre. 



34  

 

dvoch etáp: Milan Pišút romantizmus situoval do rokov 1836 – 1849 a Mikuláš Gašparík 

doznievanie romantizmu do rokov 1849 – 1875. Podobný periodizačný medzník zvolil 

Stanislav Šmatlák, keď hovorí o predrevolučnej a porevolučnej slovenskej romantickej 

literatúre. Imrich Sedlák prezentoval slovenský literárny romantizmus (1836 – 1880) v troch 

etapách: začiatky (1836 – 1843),
38

 zrenie a dozrievanie (1843 – 1860) a doznievanie (1860 – 

1880). 

 Samozrejme, podstatné texty o slovenskom romantizme vznikali aj mimo historických 

syntéz. Jedna z prvých komplexnejších reflexií slovenského literárneho romantizmu pochádza 

od Milana Pišúta (Počiatky básnickej školy Šturovej, 1938), ktorý romantizmu ostal vo svojej 

vedeckej práci verný až do 70. rokov 20. storočia v knihe Romantizmus v slovenskej literatúre 

(1974). Ďalej treba spomenúť dielo Viktora Kochola Poézia štúrovcov (1955), Flory 

Kleinschnitzovej Z našej romantiky (1958), Stanislava Šmatláka Dve storočia slovenskej 

lyriky (1979) či kontinuálnu prácu Cyrila Krausa Slovenská romantická balada (1966), 

Generácia v pohybe (1973), Impulzy a inšpirácia slovenského romantizmu (1979), Slovenský 

literárny romantizmus (1999). Viacnásobne sa k romantizmu vracal aj Pavol Vongrej – 

v početných štúdiách aj v knihách Zlomky z romantizmu (1982) či Dvaja romantici (1994). 

Romantickú prózu monograficky spracoval Július Noge v diele Slovenská romantická próza 

(1969) a epiku Jozef Hvišč v diele Epické literárne druhy v slovenskom a poľskom 

romantizme (1971), ktorý zvolil výrazne medziliterárny prístup tak, ako neskôr Zlatko Klátik 

v knihe Slovenský a slovanský romantizmus: typológia epických druhov (1977). Z reflexií 

romantizmu, ktoré vznikali v 70. rokoch 20. storočia, má zásadný charakter aj zborník 

Litteraria XVI. Literárny romantizmus (1974), v ktorom sa otvára otázka slovenského 

mesianizmu, neskôr osobitnú pozornosť mesianizmu venoval Edmund Hleba vo viacerých 

knihách a v širších filozofických súvislostiach Rudolf Dupkala. Literárnovednú reflexiu 

romantizmu po roku 1989 viacnásobne podrobne mapovala v štúdiách Viera Žemberová 

(2002, 2009). 

Jednotlivé projekty dejín slovenskej literatúry sa zúčastňujú na vymedzovaní kánonu, 

majú selektívny, filtrujúci charakter. Mojím zámerom nebolo analyzovať, ani hodnotiť 

koncepčnosť, metodologickú adekvátnosť jednotlivých dejín slovenskej literatúry (K 
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 Imrich Sedlák podobne ako Ján Béder hovorí o preromantizme v začiatkoch romantizmu, na rozdiel od nich 

bol preromantizmus v koncepcii Milana Pišúta zaradený pred romantizmus a spolu s klasicizmom vymedzený už 

rokmi 1815 – 1836. Podľa Stanislava Šmatláka ide o problém zaradenia preromantizmu „ako doznievanie 

klasicizmu alebo „v podstate“ ako predznievanie romantizmu; pravda bude asi taká, že preromantizmus je 

obojím zároveň“ (2007, s. 53). V akademických Dejinách slovenskej literatúry ani v Šmatlákových Dejinách 

slovenskej literatúry sa pojem preromantizmus ako označenie osobitného literárneho smeru v slovenskej 

literatúre nepoužíva. 
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problematike syntézy slovenských literárnych dejín sa už napokon v tak pomenovanej kapitole 

vyjadril Stanislav Šmatlák, 2007, s. 13-58), ale ponúknuť prehľad dostupnej študijnej 

literatúry, ktorá predstavuje východisko na hlbšiu, podrobnejšiu analýzu problematiky 

literárneho romantizmu na Slovensku. 
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