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INTERPRETAČNÉ ČÍTANIE BÁSNE SAMA CHALUPKU 

 

 

V interpretačnom čítaní textov Sama Chalupku (1812 – 1883) budem hľadať súvislosti 

medzi tvarovaním priestoru, postavy a literárnym obdobím, predovšetkým v básni Mor ho!, 

ktorá patrí k najviac komentovaným textom slovenského literárneho romantizmu. Pri 

predstave, že všetko už bolo povedané, sformulované, nastupuje v školskej praxi namiesto 

vlastného čítania a následnej interpretácie len reprodukovanie metatextov. Nekritická 

akceptácia toho, čo sa tradične prezentuje ako hodnota, vedie k istej ľahostajnosti pri čítaní 

a interpretovaní. Identifikáciou problémového miesta v „známom“ texte možno vyvolať väčší 

záujem percipienta na prehodnotení a novom postulovaní vzťahu k prečítanému. Cieľom 

kapitoly je odhaliť podnetné miesta v básni Mor ho! a analyzovať ich, v poslednej kapitole sa 

k textu vrátim a budem hľadať možnosti  jeho interpretácie v školskej praxi. 

Tu predložená interpretácia básne Mor ho! nemá ambíciu odkryť všetky významy, 

skôr ide o  poznámky k jej čítaniu a porozumeniu, z čoho vyplýva aj výber určitých pasáží, 

veršov či slovných spojení, ktorým venujem väčší priestor a ktoré umožňujú použitie 

tvorivých metód ako účinného spôsobu osvojovania si poznatkov. Navrhované metódy majú 

vyprovokovať viacvrstvovú komunikáciu s dielom, viesť k porozumeniu primárne textu, ale 

aj sebe samému i spoločenstvu, k rozvoju interpretačnej a tvorivej zručnosti čitateľa. 

Interpretácia Chalupkovho spojenia „Riman-cár“ 

V kritickej interpretácii básne Mor ho! využijem aj medzipredmetové vzťahy a 

pokúsim sa funkčne prepojiť literárnu výchovu a dejepis. O Samovi Chalupkovi sa konštatuje, 

že okrem zámerného uplatnenia prvkov z ľudovej slovesnosti sa vo svojej tvorbe opieral aj 

o vtedy dostupné historické fakty. Podľa poznámok Štefana Krčméryho ku knihe Sama 

Chalupku (1935, s. 42) sa dej básne Mor ho! inšpiruje krátkou pasážou z Dejín slovanského 

jazyka a literatúry všetkých nárečí  Pavla Jozefa Šafárika (1963, s. 50-51): „No len čo nastal 

pokoj, už r. 359, keď sa cisár Konštantín bol stiahol prezimovať do Sirmia, ukázali sa nové 

húfy Sarmantov, vyhnaných pred rokom na Karpatské pohorie, a keď žiadal od nich 

vysvetlenie, spočiatku sa síce chovali mierumilovne, ale čoskoro, pri jednom rozhovore 

v Acimincu (dnešnom Petrovaradíne), nečakane, s vojnovým povykom: mar ha, mar ha! 

usmrťte ho!, vyrútili sa na cisára, lež rímske légie ich predsa pobili.“ Oproti predlohe Samo 

Chalupka zmenil niekoľko zásadných skutočností, a došlo tak k posunu Šafárikových zistení, 

z ktorých časť navyše v súčasnosti už nemá platnosť historických faktov. V básni Mor ho! sa 

podľa poznámok Sama Chalupku (1864, s. 66-67) stvárňuje konfrontácia Slovanov a rímskej 
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moci za Dunajom v 4. storočí po Kristovi, teda v čase, keď podľa novších výskumov Slovania 

ešte na území pod Tatrami nesídlili. Priestor medzi Tisou a Dunajom obsadili v 1. storočí pred 

Kristom sarmantské kmene Jazygov (Pečírka, 1989, s. 758), rozšírili sa až na územie 

neskoršej uhorskej nížiny, v mladšej dobe rímskej ich vystriedali Alani. Severne od Dunaja na 

území dnešných Čiech a Slovenska sídlili predovšetkým germánske kmene Markomanov 

a Kvádov. V čase bojov rímskeho cisára Konštantína na území popri Dunaji žili teda prevažne 

Sarmanti iránskeho pôvodu a germánski Kvádi, nie Slovania, tí obývali východnejšie oblasti 

Európy.
46

 Slovania prenikli do severnej časti Karpatskej kotliny po roku 470 (Fusek, 2003, s. 

329), dovtedy bolo územie hlavne juhozápadného Slovenska osídlené germánskymi Kvádmi, 

na severe sa vyskytovali rezíduá keltského osídlenia Kotínmi, na východe sarmantské kmene. 

Oskár Čepan (1983, s. 63) konštatuje historickú vernosť Chalupkovej epiky, zhodu 

kronikárskych údajov a básnických motívov, no aj v prípade modelovania nepriateľa 

Slovanov v básni Mor ho! ide o umeleckú fikciu. Pavlom Jozefom Šafárikom používaný titul 

Konštantína – cisár zmenil Samo Chalupka na cára. Spojenie „Riman-cár“ je z historického 

hľadiska nekorektné, keďže v Rímskej ríši sa od Augustovho pricipátu udeľoval titul cisár, 

latinsky Imperator Caesar (Pečírka, 1989, s. 763). Vzhľadom na dôsledné používanie 

pomenovania cár (aj v odvodených výrazoch, napríklad „cárska stráž“) v priestore celej 

básne nemôže ísť o náhodnú chybu, ale o zámer. Skrátenie titulu z Riman-cisár na Riman-cár 

má rytmické i sémantické dôvody. Titulom cár sa v dobovom politickom kontexte 

jednoznačne odkazuje na ruského panovníka. Dovtedy pestovaná myšlienka slovanskej 

vzájomnosti, spolupráce, poeticky vyjadrená v Předspěve Kollárovej skladby Slávy dcera: 

„Neb raději k velikému přiviň tomu tam se dubisku“ (Kollár, 2009, s. 51), dostala vážne 

trhliny po povstaní Poliakov v rokoch 1830 – 1831, na porážke ktorého mali najvýznamnejší 

podiel ruské vojská. Povstania sa po boku Poliakov zúčastnil aj Samo Chalupka a domov si 

odniesol bolestnú skúsenosť zo stretnutia s vojakmi ruského cára (bol zranený v bojoch pri 

Halíči). Potom už Samo Chalupka vo svojej tvorbe nemôže súzvučať s veršami Kollárovho 

Předspěvu, hoci práve to tvrdí Ivan Plintovič (1983, s. 15), práve naopak, Samo Chalupka 

Kollárov symbol dubiska, „jenž vzdoruje zhoubným až dosaváde časům“ (Kollár, 2009, s. 

51), transformuje do opaku útočiska, do negatívnej podoby „Rimana-cára“ stelesňujúceho 

                                                 
46

 Napriek zjavnému posunu v poznaní najstarších dejín Slovanov, ktoré nevyhnutne viedlo aj k revidovaniu 

tvrdení Pavla Jozefa Šafárika, sa v učebnici literatúry pre 8. ročník základných škôl konštatuje, že báseň Mor ho! 

má jednoduchú tému: „príchod slovanských poslov k rímskemu cárovi“ (Petríková, 2011, s. 17) bez 

upozornenia, že ide o umeleckú fikciu. Zavádzajúcu formuláciu zvolili autori Literatúry pre 1. ročník gymnázia 

v zadaní: „Na základe úvodu k básni a rozborom jej deja určte miesto a približne aj čas, do ktorého autor zasadil 

svoj príbeh z dejín Slovákov.“ (Gregorová, 2009, s. 22), hoci sa sujet básne Mor ho! nezakladá na príbehu 

z reálnych dejín Slovákov, na čo napokon kriticky upozorňoval už Svetozár Hurban Vajanský (1936, s. 90).  
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deštruktívnu silu a zotročovanie. Samo Chalupka tak spochybňuje ideu slovanskej 

vzájomnosti, minimálne v jej politickom, mocenskom ohľade. Pretitulovanie rímskeho cisára 

na cára má v dobom kontexte 19. storočia aktualizačnú funkciu.
47

 Báseň Mor ho! reflektuje 

slovanskú spoluprácu ako prinajmenšom komplikovanú, až neuskutočniteľnú. Podobné 

motívy bratovražedného slovanského stretu
48

 sa nachádzajú aj v ďalšej básni Sama Chalupku  

Všeslav:  

„To kliatba naša! – Večné naše sváry 

zložili Slávu-mať našu – na máry, 

a slavianska do jarma upadla sloboda“ (Chalupka, 2008, s. 49). 

Ďalším problémom, ktorý možno riešiť pri interpretácii Mor ho!, je otázka koho 

vlastne zastupujú junáci: Slovákov či Slovanov.
49

 Samo Chalupka použil v prvom vydaní 

básne tlačou 23-krát výraz slovenský, prípadne Sloven a len 2-krát Slovan, v súčasných 

vydaniach sa viac prihliada na druhé vydanie básne tlačou v roku 1868 a zväčša tam, kde bolo 

v prvom vydaní e, sa použilo æ a dnes ä (20-krát Slovän, no 5-krát ostáva slovenský), rovnako 

archaizujúci posun je vo výrazoch „krvavé pobrežie“, „hanbou večnou“ (1864), teraz sa 

uprednostňujú Chalupkove tvary z roku 1868 „krvavô pobrežie“, „studom večným“.  

(príloha č. 2) 

Samo Chalupka si z trópov často vyberá synekdochu. V básni Mor ho! sa 

synekdochický princíp uplatnil v zobrazení postáv, priestoru i deja. Synekdochické vyjadrenie 

upriamuje pozornosť na statickú vlastnosť viac než na jej nositeľa, z toho vyplýva istá 

strnulosť Chalupkovho subjektu. Samo Chalupka podľa Viktora Kochola (1955, s. 67) 

zachytáva nie sám dej, ale len určité stavy, nie celého bojujúceho človeka, ale zväčša len jeho 

ruku, zosobňujúcu boj.  

                                                 
47

 O aktualizme v súvislosti s výrazom „Riman-cár“ hovorí aj Oskár Čepan (1983, s. 71), hoci to prevrstvuje 

ďalšími (nesúvisiacimi) význammi: „možno v tom vidieť filiácie na „cára celého Ruska“, garanta absolutizmu 

Svätej aliancie, ako aj na prax metternichovského a neskôr aj bachovského absolutizmu, nehovoriac už 

o uhorskom aristokratizme.“ Je zaujímavé, s akou húževnatosťou sa titul cisár uplatňoval v interpretáciách 

Chalupkovej básne (Milan Pišút, Oskár Čepan), na jednej strane išlo o faktografickú korekciu Sama Chalupku, 

ale na druhej strane to mohol byť aj spôsob, ako sa vyhnúť skutočnosti, že v pozícii nepriateľa je ruský cár. 
48

 Podľa Jozefa Hvišča (1983, s. 219) sú motívy bratovražedného slovanského stretu aj v básňach Juhoslovänom, 

Bolo i bude, Odboj Kupov. V básni Juhoslovänom však ide o explicitne pomenované nepriateľstvo Slovanov 

voči Turkom a Poturčencom: „a vrah Turčín padne“ (Chalupka, 2008, s. 83), nie o vzájomnú slovanskú 

nevraživosť. V básni Bolo i bude nie je identifikovaná príčina negatívnej situácie Slovákov. Odboj Kupov sa 

vzťahuje na boje Slovanov s „Čudmi“, čo je Chalupkovo pomenovanie nepriateľov, ktorí atakovali Panóniu: 

Skýti, Maďari, Pečenezi a ďalší (Chalupka, 1875, s. 34). 
49

 Tu netreba zabúdať na stotožňovanie slov Slovák a Slovan v slovenskom písomníctve až do prvej polovice 19. 

storočia. Zároveň však v tejto súvislosti možno uvažovať o výraznom posune od slovanského k slovenskému 

v slovenskom literárnom romantizme. 

 

https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Mihalkova1/subor/p2.pdf
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Spojenie „Riman-cár“ označuje zástupne nepriateľa z dávnej minulosti („Riman“) 

i aktuálneho („cár“), Samo Chalupka tak upozorňuje na neustále ohrozenie slobody, na 

možnosť zotročenia v akejkoľvek dobe a formuluje nekompromisné rozhodnutie, 

nepripúšťajúce inú možnosť – buď byť slobodný alebo nebyť. V Chalupkovej výpovedi 

figuruje viera v slobodu ako najvyšší princíp vyznávaný spoločenstvom. No uvažovanie 

o miere slobody či zotročenia vedie k poznaniu, že slobodu v spoločenstve nemožno 

realizovať bez kompromisov a obmedzení, bez ústupkov z neohraničenej slobody indivídua 

v prospech spoločenstva. Slobodu jednotlivca obmedzuje sloboda druhého, existencia 

spoločenstva sa nutne spája s ústupkami – zachovanie pocitu slobody je potom možné len 

v spoločenstve takých jedincov, ktorých vnímanie (nielen slobody) bude podobné (až 

identické), ktorí budú v rozhodnutiach, v konaní jednotní, len potom sa nebudú navzájom 

obmedzovať, preto Samo Chalupka modeluje idealistickú skupinu identických jedincov: 

„Zdalo by sa ti, že ich jedna mater mala.“ (Chalupka, 2008, s. 9).  

Absolútna individuálna sloboda neustále naráža na slobodu druhého (iného), a preto sa 

môže realizovať len z pozície moci ako výsledok zotročenia, podriadenia si všetkých 

ostatných, v básni Mor ho! stelesňuje takúto egoistickú slobodu „Riman-cár“.  

Samo Chalupka jednoznačne formuluje odkaz, zmysel svojich textov, zdôrazňuje ho 

opakovaním až refrénovitým použitím, čo zjednodušuje stanovenie významovonosnej 

hodnoty básne,
50

 v prípade Mor ho! má kľúčovú pozíciu v texte sloboda. Sloboda funguje ako 

axiologické ťažisko básne, morálny imperatív. V prvom verši básne Mor ho! sa používa aj 

jeden z ústredných symbolov romantizmu – orol, ktorý svojou schopnosťou neobmedzene sa 

pohybovať, lietať, využívať ničím nehataný vzdušný priestor vyjadruje práve slobodu. Orol 

personifikuje výnimočnosť, jedinečnosť, silu, neohrozenosť a nadradenosť dravca (preto sa 

stal súčasťou identifikačných znakov bojových jednotiek starovekého Ríma i hitlerovských 

jednotiek). Personifikačné vyznenie prvých veršov Mor ho! podporuje Samo Chalupka 

použitím tvaru „orli“.
51

 Podľa môjho výskumu rukopisný tvar „orli“ v neskorších vydaniach 

básne nebol rešpektovaný, tvar „orly“ sa nachádza už v prvom vydaní básne tlačou v časopise 

Sokol (1864, s. 66)
52

 a vytrvalo sa uplatňuje až do najnovších vydaní: v Čítanke pre 1. ročník 

gymnázií (Dvořák, 2009, s. 19), vo vydaní Spevov (Chalupka, 2008, s. 9) aj v Literárnej 

výchove pre 8. ročník (Petríková, 2011, s. 36), hoci v skôr vydanej učebnici bol tvar „orli“ 

                                                 
50

 Samo Chalupka umožňuje svojou explicitnosťou jednoznačné formulovanie hodnotového cieľa hodiny, čo je 

pravdepodobne aj dôvod vyššieho zastúpenia jeho tvorby v školských čítankách. 
51

 Vzniká tu rovnaká personifikačná situácia ako v prípade ďalšieho častého symbolu slovenského literárneho 

romantizmu – sokolov, no na rozdiel od orlov tu je aj v súčasnosti kodifikačne daný dvojtvar sokoly/sokoli. 
52

 Neplatí tvrdenie Pavla Vongreja (1984, s. 113), že vo vydaní 1864 a 1868 sa rešpektoval Chalupkov rukopisný 

tvar „orli“. 
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(Petríková, 2009, s. 17).
53

 Značnú mieru rozkolísania v zápise prvého verša Mor ho! dokladá 

aj fakt, že v učebnici Literatúra pre 1. ročník gymnázií a stredných odborných škôl je už tvar 

„orli“ (Gregorová, 2009, s. 22). Posuny vo vydaniach básne Mor ho! pretrvávajú dodnes. 

(príloha č. 2) 

Orol ako symbol bojovnosti, sily a vznešenosti, „kráľ všetkých vtákov“  (Biedermann, 

1992, s. 209) vyjadruje vlastnosti slovenských vyslancov, ktorí zastupujú celý národ. Orlov 

teda Chalupka nepoužíva len v metaforickom zmysle, ale aj metonymicky – predstavujú 

viacnásobnú synekdochu – orly reprezentujú Slovákov, národ i Slovanov a ich vertikálny 

pohyb zvyšuje dramatizmus básne. 

Interpretácia priestoru v Chalupkovom diele 

Priestorové modelovanie romantizmu tvorí jeho názorne uchopiteľný rozmer v 

interpretácii. V prípade diela Sama Chalupku už Viktor Kochol (1955, s. 60) konštatoval jeho 

výraznú vertikalitu a monumentálne ponímanie priestorovej skutočnosti predovšetkým 

v básňach Junák, Branko, Starý väzeň, Likavský väzeň, Zabitý, Turčín Poničan.
54

  

Samo Chalupka modeluje vertikalitu v básni Mor ho! viacúrovňovo, nielen 

priestorovo, ale aj sujetovo: „My stojíme; ale oni padli.“ (Chalupka, 2008, s. 10), zvýrazňuje 

vertikalitu slovesne („zleteli“) aj postavením opozitných predložiek nad/pod na začiatku za 

sebou idúcich veršov:  

„nad ním svieti pevný hrad na vysokom bralí. 

Pod tým hradom Riman-cár zastal si táborom“ (Chalupka, 2008, s. 9). 

Napokon aj potencionálne horizontálny pohyb sa realizuje cez výrazne vertikálne 

tvarovaný priestor: „tiahnu (...) / ponad vysoké hory, ponad rovné polia“ (Chalupka, 2008, s. 

9). V Chalupkovej básni sa od začiatku nastoľuje výrazná priestorová prevaha slovenských 

junákov: „sedí cár (...) pred cárom družina neveliká stojí“ (Chalupka, 2008, s. 9) a slovenskí 

junáci, hoci padnú, ostávajú hore (nad zotročujúcou silou) v morálnej rovine.  

                                                 
53

 Problémovosť prepisov sa týka aj Chalupkovho spojenia „kradnou rukou“, ktoré sa vytrvalo objavovalo 

v tvare „kradmou rukou“, naposledy v čítankách pre základnú aj strednú školu (Dvořák, 2009, s. 22 a Petríková, 

2011, s. 38), naopak korektný tvar sa objavil vo vydaní Chalupku v roku 1935 (v prípade tvaru „orli“ i 

„kradnou rukou“) a v roku 2008 (v prípade tvaru „kradnou rukou“). Uvedené rozdiely mohol spôsobiť fakt 

nejednotného zápisu slova v prvom vydaní básne Mor ho! v časopise Sokol (1864), tu sa vyskytujú obidva tvary 

slova: „kradmou“ na s. 70 a na konci básne na s. 72 „kradnou“. Hoci posuny vo vydaní básne Mor ho! 

identifikoval Pavol Vongrej (1984, s. 112-115), je potrebné jeho tvrdenie, že rukopis bol korektne prepísaný 

v prvých vydaniach Chalupku v roku 1864 i 1868, korigovať nielen v prípade tvaru „orli“, ale aj pri prepise 

spojenia „kradnou rukou“.  
54

 Z monografie Viktora Kochola cituje aj stredoškolská učebnica (Gregorová, 2009, s. 22), no citát 

nereflektovala žiadna z úloh učebnice. Vzniká tu a aj na iných miestach učebnice priestor pre učiteľa na 

dotvorenie zadania, keďže v učebnici nebol využitý potenciál v prípade viacerých odkazov, citátov na okrajoch. 

https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Mihalkova1/subor/p2.pdf
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Vertikalita nie je vlastná len skladbe Mor ho!, objavuje sa aj v ďalších Chalupkových 

básňach. V Brankovi sa realizuje vertikálny dramatický pohyb. Morálne čisté situuje Samo 

Chalupka hore:  

„stál som na vysokej holi: 

Stál som nad tým pekným krajom 

(...) 

Hoj, búrila sa krv moja 

a hnala ma do boja: 

hnala ti ma ona, hnala, 

ta na hory, ta na brala“ (Chalupka, 2008, s. 22).  

Samo Chalupka tvaruje priestorové motívy básne Branko ako opozíciu hore a dole a 

ako výrazný dramatický kontrast:  

„jamu kopte dohlboka 

hrob mi sypte dovysoka“ (Chalupka, 2008, s. 24).  

Epický sujet Branka sa odohráva v priestore výsostne dramatickom vďaka výraznému 

geografickému členeniu, znásobujúcom rozsah územia prostredníctvom hĺbky a výšky. 

V prípade čítania a interpretácie básne Branko možno rovnako ako pri analýze Mor ho! 

využiť vzťahy medzi literatúrou a históriou. Báseň Branko kompozične stavia na trojitom 

asonančnom refréne, ktorý modeluje uzatvárajúci sa priestor trojuholníka: 

„Vo Zvolene zvony zvonia,
55

 

za Zvolenom Branka honia: 

(...) 

A v Bystrici zvony zvonia, 

za Bystricou Branka honia: 

(...) 

A na Brezne zvony zvonia, 

a za Breznom Branka honia:“ (Chalupka, 2008, s. 20 – 23). 

Sujetom Branka sa vytvára trojuholník Zvolen, Bystrica, Brezno, ktorý sa stal neskôr 

svedkom krvavého zakončenia Slovenského národného povstania, čo vzbudzuje 

znepokojujúce otázky o dramatizme priestoru, jeho predurčenosti na tragédiu. Anticipačné 

slová Sama Chalupku: „padli naň zhora, zdola“ (Chalupka, 2008, s. 23), vyjadrujúce 

obklopenie, zovretie nepriateľom v Brankovi, sa potom odohrali na jeseň roku 1944. 

                                                 
55

 Námet básne Branko Samo Chalupka čerpal z ľudovej piesne „Vo Zvolene zvony zvonia“ o junákovi, čo má 

hrob vyše Brezna (Chalupka, 1953, s. 4). 
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Záverom 

Básnické dielo Sama Chalupku sa začalo rodiť v čase nastupujúceho slovenského 

literárneho romantizmu, a hoci v sebe absorbovalo znaky literárneho romantizmu, sčasti stále 

ostáva na jeho počiatku. Na rozdiel od Chalupkovej monumentality sa poézia ďalších 

slovenských romantikov viac intimizuje, od Chalupkovej symetrickosti (hore vždy vyvažuje 

dole) sa postupne priestor viac dramatizuje, stáva sa nevyváženým, zničujúcim. Kým 

v Chalupkovom prípade je bipolárna dvojica naraz prítomná aj v jednom verši, v ďalších 

romantických textoch už dochádza k situáciám, keď prevahu má najprv jeden člen 

antonymnej dvojice a potom druhý – symetria už nemôže byť ani východiskom básne, ani 

neskôr v básni nastolená. Kým Chalupkov „historizmus vyúsťoval do dejinného optimizmu“ 

(Plintovič, 1981/82, s. 225), v prípade ďalších slovenských romantikov to už také 

jednoznačné nebolo, napríklad v Kráľovej poézii, o ktorej bude reč neskôr, sa viac uplatnil 

subjektivistický pesimizmus. 

 

Literatúra 

 

BIEDERMANN, Hans. 1992. Lexikón symbolov. Bratislava: Obzor. 373 s. ISBN 80-215-

0217-7. 

BIELEKOVÁ, Katarína. 2010/11. Čítanie súčasnej poézie v školách. In: Slovenský jazyk 

a literatúra v škole. Roč. 57, č. 9-10, s. 282-284. ISSN 1335-2040. 

ČEPAN, Oskár. 1983. Romantizmus Sama Chalupku. In: Jana BORGUĽOVÁ, ed. Samo 

Chalupka 1812 – 1883. Banská Bystrica: Literárne a hudobné múzeum v Banskej 

Bystrici, s. 54-82. 

DVOŘÁK,  Karel. 2009. Čítanka pre 1. ročník gymnázií a stredných škôl. Harmanec: VKÚ. 

224 s. ISBN 978-80-8042-573-9. 

FUSEK, Gabriel – ZÁBOJNÍK, Jozef. 2003. Príspevok do diskusie o počiatkoch slovanského 

osídlenia Slovenska. In: Slovenská archeológia.  Roč. 51, č. 2, s. 319-340. ISSN 1335-

0102. 

GREGOROVÁ, Ivana – LAPITKA, Marián. 2009. Literatúra pre 1. ročník gymnázií 

a stredných odborných škôl. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo. 116 s. 

ISBN 978-80-10-01780-5. 

HVIŠČ, Jozef. 1983. Vzťah Sama Chalupku k poľskej poézii. In: Jana BORGUĽOVÁ, ed. 

Samo Chalupka 1812 – 1883. Banská Bystrica: Literárne a hudobné múzeum v Banskej 

Bystrici, s. 213-223. 



56  

 

CHALUPKA, Samo. 1864. Mor ho! In: Sokol. Roč. 5, č. 4, s. 66-72. 

CHALUPKA, Samo. 1868. Spevy Sama Chalúpky. Banská Bystrica: Eug. Krčméry. 218 s.  

CHALUPKA, Samo. 1875. Odboj Kupov. In: Orol. Roč. 6, č. 2, s. 33-38. 

CHALUPKA, Samo. 1935.Výbor zo spevov. Martin: Matica slovenská.  45 s. 

CHALUPKA, Samo. 2008. Spevy. Bratislava: Slovenský spisovateľ. 87 s. ISBN 978-80-220-

1443-4.   

CHALUPKA, Samo. [s. a.]. Mor ho! Rukopis. Umiestnenie: Martin: Slovenská národná 

knižnica, Archív literatúry a umenia. Signatúra ALU SNK M38. 

KOCHOL, Viktor. 1955. Poézia štúrovcov. Bratislava: SAV. 370 s. 

KOLLÁR, Ján. 2009. Dielo. Bratislava: Kalligram a Ústav slovenskej literatúry SAV. 608 s. 

ISBN  978-80-8101-277-8. 

PEČÍRKA, Jan. 1989. Dějiny pravěku a starověku. II. část. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství. 1056 s.  

PETRÍKOVÁ, Daniela – TRUTZ, Rudolf. 2009. Literárna výchova pre 9. ročník základných 

škôl. Bratislava: Poľana. 184 s. ISBN 978-80-8116-0004. 

PETRÍKOVÁ, Daniela. 2011. Literárna výchova pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník 

gymnázií s osemročným štúdiom. Harmanec: VKÚ. 112 s. ISBN 978-80-8042-625-5.  

PLINTOVIČ, Ivan. 1983. Romantik osobitej tváre. In: Jana BORGUĽOVÁ, ed. Samo 

Chalupka 1812 – 1883. Banská Bystrica: Literárne a hudobné múzeum v Banskej 

Bystrici, s. 8-20. 

ŠAFÁRIK, Pavol Jozef. 1963. Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. 

Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. 606 s. 

VAJANSKÝ, Svetozár Hurban. 1936. Slovenskí spisovatelia. XVI. sväzok Sobraných diel 

Svetozára Hurbana Vajanského. Martin: Matica slovenská. 162 s. 

VOJTECH, Miloslav. 2009/10. Analýza literárnej časti Štátneho vzdelávacieho programu. In: 

Slovenský jazyk a literatúra v škole. Roč. 56, č. 1-2, s. 14-19. ISSN 1335-2040. 

VONGREJ, Pavol. 1984. „Lesk a bieda“ rapsódie Mor ho!. In: Slovenské pohľady. Roč. 100, 

č. 11, s. 112-115. ISSN 1335-7786. 

 

 

 

 

 

 


