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SLOVENSKÝ LITERÁRNY ROMANTIZMUS V  ŠKOLSKEJ PRAXI 

(INTERPRETAČNÉ A TVORIVÉ PRÍLEŽITOSTI) 
 

 

Podnetom na napísanie kapitoly bola skutočnosť, že študenti slovenského jazyka 

a literatúry budú pedagógmi s ambíciou prezentovať umelecké texty tak, aby vyvolali záujem 

žiakov a podnietili ich tvorivosť. Napriek vysokému zastúpeniu textov zo slovenského 

romantizmu v školských učebniciach81 nie je veľa inšpiratívneho materiálu týkajúceho sa 

interpretácie týchto textov na sekundárnom stupni vzdelávania, kde sa navyše dostáva do 

popredia kognitívne uchopenie skutočnosti a zabúda sa na dôležitosť emocionálneho 

prežívania. Navrhujem preto uplatniť na hodinách literárnej výchovy na nižšom i vyššom 

stupni sekundárneho vzdelávania kreatívnu poetiku, ktorej východisko predstavuje aktívne 

stretnutie s dielom vedúce k rozvoju čitateľských (estetických i emocionálnych) kompetencií 

študenta. Stratégia poznávania cez estetický zážitok je napokon aj súčasťou reformy 

školského kurikula. V najvyššom cieľovo-programovom projekte nižšieho sekundárneho 

vzdelávania na Slovensku (Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy 

v Slovenskej republike) sa tvrdí, že „primárnym v literárnej výchove sa stáva rozvoj 

schopností žiaka poznávať svet a zmocňovať sa ho esteticko-umeleckými prostriedkami 

a úsilie odstrániť z vedomia žiaka presvedčenie o jedinečnosti a nenahraditeľnosti 

kognitívneho prístupu k svetu a smerovanie k pochopeniu špecifík, ktoré v poznávacom 

procese predstavuje estetické osvojovanie reality.“ (Hauser, 2008, s. 11-12), čo podnietilo 

aj výber tvorivých, umeleckých (i výtvarných) interpretácií poézie. 

Literárna výchova vďaka rôznorodosti tém, ktorým sa venuje, utvára priestor na 

budovanie medzipredmetových vzťahov (predovšetkým s výtvarnou a hudobnou výchovou, 

dejepisom, ekológiou, geografiou, náboženskou výchovou) a na uplatnenie prierezových tém 

sformulovaných v Štátnom vzdelávacom programe (Hauser, 2008). Rozvíjanie 

medzipredmetových vzťahov, ktoré bolo na primárnom stupni v kompetencii jedného 

vyučujúceho, sa neskôr už nedá realizovať tak prirodzene, predmety sa dostávajú do väčšej 

                                                 
81 Príkladom môže byť v Literárnej výchovy pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným 
štúdiom (Petríková, 2011) časť Poézia, v ktorej je z 12 textov až 5 básní od slovenských romantikov: Samo 
Chalupka (Kráľohoľská), Janko Kráľ (Duma bratislavská, Orol), Andrej Sládkovič (Nehaňte ľud môj), Ján Botto 
(K mladosti). V súvislosti s prevahou starších básní v Literárnej výchovy pre 9. ročník základných škôl a 4. 
ročník gymnázií s osemročným štúdiom možno uvažovať o primeranosti takéhoto výberu, ktorý v žiakoch 
vyvoláva dojem neaktuálnosti poézie, navyše netreba zabúdať na skutočnosť, že básnické texty slovenských 
romantikov boli určené dospelému percipientovi, vhodnejší výber umeleckých ukážok sa v učebnici realizoval 
v prípade prozaických textov. V predloženej kapitole vychádzame z toho, čo ponúka súčasná učebnica a odtiaľ 
pochádzajú aj citáty umeleckých textov. 
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izolovanosti. Tu ponúknuté aktivity majú posilniť medzipredmetové vzťahy a medzizložkové 

prepojenie literatúry hlavne so slohom. 

Interpretačné aktivity sa sústreďujú na texty z autorských dielní Jána Botta, Sama 

Chalupku, Sama Bohdana Hroboňa a Janka Kráľa v literárnohistorických súvislostiach so 

zámerom sprostredkovať možnosti ako dané témy efektívne a hlavne kreatívne sprístupniť 

v školskom prostredí. 

Téma slovenského romantizmu sa zdá byť spracovaná tak podrobne, že vzniká otázka, 

či ešte môže byť ponúknutý iný, nový pohľad na texty. Školské interpretácie opakujúce už 

dávno sformulované literárnovedné zistenia bez akýchkoľvek známok kritickosti alebo 

pochybnosti, nechuť hľadať vlastnú interpretačnú cestu textom a (pričastá) voľba jednoduchej 

reprodukcie vedú neraz k výslednému ľahostajnému postoju, k absencii zážitku, ktorý by 

stimuloval ďalšie čítanie žiaka. Mojím zámerom je podať (aktualizačné, problematizujúce) 

interpretačné náhľady na žánre, diela slovenského romantizmu a hľadať také tvorivé metódy, 

ktoré vedú k dekódovaniu zmyslu textu. Výber súboru básní zo slovenského romantizmu 

nepodmieňuje len moja pedagogická prax, ale predovšetkým skutočnosť, že ide často o diela 

notoricky známe s množstvom metatextového materiálu ovplyvňujúcom, výrazne 

anticipujúcom (apriori) pozitívnu (pomerne uniformnú) interpretáciu bez pôžitku 

z objavovania, hoci romantizmus má nespochybniteľne inšpiratívny potenciál, čo dokladajú aj 

neustále odborné i literárne (umelecké) reflexie romantického obdobia, autorov či 

konkrétnych textov, ako je uvedené v závere tejto kapitoly.  

Pomerne vysoké zastúpenie textov z literárneho romantizmu vo vyučovaní82 znamená 

náročnú interpretačnú výzvu pre študenta (a veľakrát aj pre učiteľa). Treba hľadať vhodné 

metódy práce s textami a zároveň nezabúdať na skutočnosť, že zmysluplná je len taká 

aktivita, hra, činnosť na hodine literárnej výchovy, ktorá vedie k porozumeniu textu. 

V školskej praxi treba okrem otázok primeranosti textu – úryvku – žánru veku adresáta 

neustále preverovať aj motivačný dopad zadaní (napr. „Dokážeš napísať?“ oproti „Napíš!“), 

často zameraných viac na znalosti než zručnosti žiaka (viac Hník, 2007, s. 36). 

Cieľom kapitoly nie je ponúknuť ucelené, uzavreté projekty hodín, ale skôr jednotlivé, 

variabilné aktivity a predstavu o možnostiach, ako hovoriť o literárnom romantizme 

aktuálnym a tvorivým spôsobom. Kapitola je určená všetkým, ktorí nielenže chcú textu 

                                                 
82 Na stredných školách napriek avizovanému ústupu zreteľne pretrvala literárnohistorická koncepcia v podobe 
vysokej frekvencie romantickej poézie v 1. ročníku (a následne realistickej prózy bez výraznejšieho posunu 
k súčasnejšej tvorbe).  
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porozumieť, ale navyše majú ambíciu sprístupniť ho žiakom takým spôsobom, ktorý 

vyprovokuje ďalšie čítanie, otázky, prípadne vlastnú tvorbu.  

Výtvarná interpretácia na hodine literárnej výchovy (Ján Hollý a Ján Botto) 

V koncepcii predmetu literárna výchova v školách na Slovensku sa postupne presadilo 

tematické a žánrové hľadisko a do úzadia sa dostalo literárnohistorické poznanie, na 

základných školách bolo vynechané takmer úplne, na stredných školách sa stalo len 

marginálnou záležitosťou výučby. „Radikálna“ premena83 osnovania obsahu literárnej 

výchovy znamenala opustenie historického usporiadania tém (v podstate didakticky upravenej 

literárnej histórie) a jeho nahradenie literárnoteoretickým prístupom. No literárnoteoretické 

javy, ich výskyt, frekvencia, zastúpenie a variácie v konkrétnom literárnom systéme 

predstavujú skutočnosť premenlivú v čase a ich hodnota, význam sú priamo kategóriami 

historickými, preto v interpretácii nemožno opomenúť ani literárnohistorický kontext diela. 

V jasne ohraničenom poznávacom priestore vyučovacej jednotky zážitková, impresívna 

recepcia konkrétneho textu vyžaduje podľa Viery Žemberovej (2003/04, s. 208) zapojenie 

literárnej histórie aj literárnej teórie. 

Učebnice literatúry pre sekundárny stupeň vzdelávania sú koncipované na základe 

literárnodruhových či žánrových kritérií a literárnohistorické informácie ostávajú v úzadí. 

Ukazuje sa však, že interpretácia textu si vyžaduje aj poznanie dobového literárneho kontextu. 

Stretnutie so slovenským  literárnym romantizmom v školskej praxi preto začíname jeho 

komparáciou s tým, čo mu predchádzalo, s klasicizmom. V učebnici  Literárnej výchovy pre 

9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (Petríková, 2011b) 

nasledujú bezprostredne za sebou báseň klasicistická od Jána Hollého Na Umku a romantická 

od Jána Botta K mladosti, a tým vzniká priestor na konfrontáciu literárnych smerov 

klasicizmu a romantizmu. Pri čítaní básní od Jána Hollého Na Umku a Jána Botta K mladosti 

treba venovať pozornosť aj ich literárnosmerovému odlíšeniu.  

Efektívny spôsob priblíženia literárneho smeru predstavuje neverbálna interpretácia 

prostredníctvom kresby. Kresba umeleckých textov kopíruje postup od konkrétneho 

k zovšeobecňujúcemu. Od výtvarnej interpretácie jednotlivých básní možno dospieť 

k verbálne sformulovanej charakteristike dominantných znakov literárneho smeru. 

                                                 
83 V súvislosti so spojením radikálna premena používanom autormi vzdelávacieho programu môžu vyvstať 
oprávnené otázky o miere radikálnosti v koncepcii súčasnej učebnice pre gymnázia, ktorá síce odstránila 
(minimalizovala) literárnohistorické informácie, no zároveň vo výbere textov nijako neprehodnotila historické 
(chronologické) hľadisko, o čom svedčí prevaha textov z obdobia romantizmu a realizmu v 1. a 2. ročníku 
(Gregorová, 2009). 
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Jednoduchá (dostupná) výtvarná technika vytvára predpoklad na jej bezproblémové 

uplatnenie aj na  hodine literatúry.84  

Spojenie literárnej a výtvarnej výchovy vychádza z požiadavky sformulovanej v 

Štátnom vzdelávacom programe pre 2. stupeň základnej školy v Slovenskej republike (Hauser, 

2008, s. 6) uprednostňovať interdisciplinárny (medzipredmetový) prístup pri osvojovaní 

znalostí a spôsobilostí žiakov. Výtvarné stvárnenie konkrétnej básne nemá byť ilustráciou jej 

jednotlivých častí, ale vyjadrením základného pocitu z  čítania textu, jeho atmosféry, 

vizualizácia má (môže) byť viac abstraktná. V kresbe nie je dôležitý realistický 

detail (reflexívnosť oboch básní to ani neumožňuje), ale skôr voľba farebnosti, orientácie 

(vertikálnej alebo horizontálnej) kresby a (ne)pravidelnej línie. Výtvarná percepcia 

umeleckého textu odstraňuje možné komunikačné bariéry vznikajúce na hodine literárnej 

výchovy pri strete s novým dielom, následný komentár vlastnej kresby zvyčajne celkom 

plynulo vyústi do verbálnej interpretácie básne.  

Úvodná časť aktivity sa realizuje vo dvojiciach, každá má dva papiere a farebné 

ceruzy. Úloha je pre všetky dvojice identické: stvárniť atmosféru ódy Jána Hollého Na Umku 

a básne K mladosti Jána Botta. Po nakreslení sa v improvizovanej galérii zhromaždia všetky 

práce a potom sa triedia podľa vizuálnej podobnosti, podľa farebnosti do dvoch skupín podľa 

toho, či kresby stvárňujú báseň Jána Hollého alebo Jána Botta. 

Výrazný dištinktívny znak vizuálneho spracovania básní predstavuje zastúpenie 

farebnosti v kresbách: viac farebnosti v Hollého Na Umku oproti striedmejšej farebnosti v 

Bottovej básni K mladosti. Farebné stvárnenie umeleckého textu vychádza zo základného 

emocionálneho delenia farieb. Na obrazoch básne Jána Hollého prevažujú teplé farby (žltá, 

oranžová a červená), ktoré harmonizujú svet ódy a napĺňajú ho životom, optimizmom, čo 

koreluje s klasicistickým presvedčením o pozitívnom smerovaní ľudstva, s vierou v možnosť 

jeho zušľachťovania prostredníctvom umenia a osvety.  

Báseň Jána Botta K mladosti vyjadrujú viac studené farby ako dobový znak 

romantickej dramatickosti. Ján Botto v básni ťaží z opozície svetla a tmy, graduje napätie ich 

konfrontáciou, aby na záver mohol tmou preniknúť paprsok svetla, ktorého jas prináša nádej 

ľudstvu. Svetlo s tak dostatočnou intenzitou, aby prekonalo temnotu, musí mať v duchu 

                                                 
84 Prínos výtvarnej interpretácie a následnej komparácie žánrovo a literárnosmerovo odlišných textov bola 
overená (s použitím iných diel z klasicizmu a romantizmu: Selanky od Jána Hollého a balady Zakliata panna vo 
Váhu a Divný Janko Janka Kráľa) už v kapitole učebnice Typologická konfrontácia: klasicizmus – romantizmus, 
selanka – balada, v ktorej však bola pozornosť sústredená na interpretáciu a menej na aplikáciu metódy do 
školskej praxe.   
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mesianistického presvedčenia formulovaného v básni božský pôvod („slovo „Staň sa!“  

z Tvorca hrudi“).  

Horizontálne usporiadanie motívov v óde Jána Hollého sa odlišuje od podraďovacieho 

princípu (hore/dole) uplatneného v obrazoch (živlov, deštrukcie a znovuzrodenia) Jána Botta.  

Ján Hollý v radení jednotlivých motívov vedľa seba (v hre, tanci, speve) zdôrazňuje 

rovinu stretnutia, sledu udalostí v časovej postupnosti, kde akákoľvek disproporcia vyvoláva 

naliehavú potrebu vrátiť veci do symetricky usporiadaného stavu: „Nech odskočených synov 

piesne vrátia / k matičke Sláve“.85 Dominantne sa znázorňuje harmonické súžitie, 

súnaležitosť, čo potlačí každý smútok, disharmóniu. Óda Na Umku vyjadruje pocit istoty 

a optimizmu, v tak tvarovanom svete nie je človek ničím obmedzovaný, ani ohrozovaný, čo 

vystihuje motív kolísky a nemluvniatka.  

Človek básne Jána Botta je situovaný do priestoru orientovaného radikálne inak než 

priestor klasicistickej ódy Jána Hollého. Ján Botto zachytáva búrlivý, zlomový výsek z času, 

ktorý vyvoláva úzkosť, stiesnenosť, ale aj nádej. Zvolený uhol pohľadu obmedzuje, zužuje 

možnosti voľby pre lyrický subjekt na buď alebo. Vertikalita priestoru v Bottovej básni 

K mladosti sa realizuje použitými slovesami („padať“, „sa zdvihnú“, „padne“, „zarúti“, 

„letí“), ďalej substantívnymi vyjadreniami („vežou Bábel“, „výsosti“), predložkovými 

spojeniami („na doline“, „pod ľady“, „do výsosti“, „nebo nad nami“), adverbiálne 

(„nadol“) a ucelenými syntakticko-veršovými jednotkami:  

„Nech sa zdvihnú luny v nebá – 

a svet starý padne v rumy!“. 

Vertikálny rozmer v Bottovej básni zvýrazňuje aj riešenie časovej kategórie ako 

konfrontácie starého s novým, keď to, čo je prežitkom, čo patrí minulosti, má padnúť, aby 

mohol povstať nový, lepší svet a aby sa obnovilo dobro. Motív deštrukcie starého, 

nemorálneho sveta sa spája s biblickou víziou potopy. Nespútané prírodné elementy, voda 

a víchor, zastupujú v romantickom svete Bottovej básne K mladosti deštruktívny, no zároveň 

katarzný prvok:  

„Piesne treba, prúdu treba, 

čo potopou svet zaleje,  

ten svet padlý bez nádeje; 

čo splákne mrcín hromady, 

žúžaly, chrobač i hady: 

                                                 
85 Pri interpretácii verša Jána Hollého: „k matičke Sláve“ sa možno zamyslieť aj nad posunom od slovanského 
k slovenskému v romantizme, keď sa Slovák stáva rovnocennou súčasťou slovanského spoločenstva. 
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že tvár zeme zoškvrnená 

nanovo sa zazelená.“  

Napätie medzi hore a dole sa vyjadruje dynamicky, v pohybe. Vyvrcholenie Bottovej 

básne je rovnako vertikálne. Dramatizujúce obrazy živlov absorbujú celú negatívnu 

skutočnosť, aby sa cez pieseň vytvoril priestor na novú existenciu:  

„Novej piesni zaznieť treba, 

piesni, mladosť, hodnej teba! 

Čo zahrmí jak na počiatku  

slovo „Staň sa! z Tvorca hrudi, 

i vyvolá z živlov zmätku 

nové svety, nových ľudí.“ 

Ďalší signifikantný znak pri výtvarnom stvárňovaní textov predstavuje voľba ročného 

obdobia, časti dňa a počasia. Pri vizualizácii ódy Jána Hollého pôjde o letný, slnečný deň, 

ktorý umožňuje realizovať radostný, slobodný, ničím neobmedzený obraz štvorveršia: 

„Též čo mládencov s veselým točiť sa 

zástupem devčat, čo samých i skákať 

starčekov nútíš, ba divé nahánáš 

zvírata krepčit!“ 

Motív piesne v óde má moc otvoriť srdce („hravými lutny / strunmi zatvrdlé jako 

skalska srdca / zmakčuješ“), harmonizuje celý obraz, prináša idylickosť do stvárneného sveta 

Jána Hollého. V óde Na Umku sa pieseň zobrazuje vitalisticky, výsostne s pozitívnymi 

konotáciami. Pieseň v klasicizme obveseľuje, spája, no v romantizme pieseň (v metaforickom 

spojení s vodou) najprv ničí, až potom môže dôjsť k obnove. 

V obrazoch básne Jána Botta K mladosti sa odráža stav nepokojnej mysle 

romantického hrdinu najčastejšie vo forme prírodných komparácií súčasného sveta, ktorý „jak 

mrazom prvší jarný kvet, / jak tá rosa na doline / hynie, hynie – až zahynie.“. Ján Botto 

kumuluje prírodné prirovnania aj v prípade vyjadrenia bezcieľnosti pohybu: 

„Čos´tak pletieš po tej zemi 

s opustenou nadol hlavou – 

ako pustyňou tieň nemý, 

ako motýľ kryptou tmavou“. 

V skleslom, antivitalistickom pohybe sa zrkadlí smútok, nerozhodnosť, 

melancholickosť romantického subjektu. Odmietavé videnie súčasnosti sa v Bottovej básni 

umocňuje hromadením slov s negatívnymi konotáciami: substantív („prach“, „pleseň“, 
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„mrcín hromady“, „žížaly“, „chrobač i hady“), adjektív („opustený“, „nemý“, „tichý“, 

„vymretý“, „padlý“, „zoškvrnený“, „spráchnivelý“, „krivý“) i slovies („vädne“, „hynie“, 

„liezať“, „padať“, „splákne“, „zmelie“, „zdrúzga“). V romantickej básni Jána Botta sa 

viacnásobne prezentuje živelnosť, hyperbolickosť, dramatickosť pohybu, ktorý má 

antonymnú podobu voči klasicisticky predvídateľnému, racionálne uchopiteľnému, 

cyklickému pohybu v óde Jána Hollého.  

Výtvarná interpretácia umeleckého textu je okrem atmosféry textu schopná zachytiť aj 

modelovanie priestoru a jeho paralely s tvarovaním postavy. Človek sa v óde Jána Hollého 

stáva súčasťou spoločenstva, vytvára sa silný pocit spolupatričnosti s ďalšími ľuďmi, je v 

súlade so svetom, ktorý ho obklopuje. V romantizme sa človek ocitá na okraji, ohrozovaný 

svetom okolo. Do opozície sa dostáva obraz spevu, oslavy žitia v óde Jána Hollého oproti 

dynamickej, dramatickej situácii, nepokoju v romantickej básni Jána Botta.  

Óda Jána Holého zastupuje klasicisticky vysoký žáner lyriky, bez kontaminácie inými 

postupmi svojou rýdzosťou potvrdzuje presne vymedzené žánrové hranice v klasicizme. 

Naopak v texte Jána Botta, ktorý nepredstavuje žánrovo jednoznačne určený tvar, sa prejavil 

synkretizmus literárneho romantizmu. Básne odkazujú na dobové inšpiračné zdroje umenia, 

klasicizmus sa odvoláva na antickú tradíciu v literárnodruhovej a žánrovej čistote, 

v hierarchizovanosti a v časomernom veršovom metre, ktorý má v óde Jána Hollého hlavne 

daktylsko-spondejskú podobu. Slovenský literárny romantizmus sa inšpiruje ľudovou 

slovesnosťou a Ján Botto v rámci sylabického metrického pôdorysu zvolil krátky 

osemslabičný verš, ktorý je najčastejší v ľudovej slovesnosti, ale v rýmovej schéme je 

variabilnejší a okrem združeného rýmu sa tu vyskytuje aj striedavý a obkročný rým, opakuje 

sa jednoduchý gramatický rým (zmelie – spráchnivelie, kosti – mladosti), ale i presný rým (na 

doline – zahynie, zemi – nemý, v pokore – more) a hodnotnejší štepný rým (mladý – ľady). 

Óda Jána Hollého sprostredkúva klasicistickú proporcionalitu a usporiadanosť s 

jednoznačne, zreteľne sformulovanou axiologickou rovinou.  

Báseň Jána Botta K mladosti stavia na kontraste, na opozíciách dole – hore, teraz – 

potom, tma – svetlo a na tenzívnosti, búrlivosti.  

Zvolené texty absorbovali dominantné znaky (svojho) literárneho smeru. Navyše 

umožňujú aplikáciu literárneho materiálu aj na jazykovú časť výučby, nakoľko práve Ján 

Hollý umelecky najhodnotnejším spôsobom uplatnil vo svojej básnickej tvorbe 

bernolákovčinu a K mladosti Jána Botta je už napísaná v štúrovskej slovenčine. 

Výtvarná a následná verbálna interpretácia dvoch textov z odlišných období ukazuje, 

že existuje a funguje vzťah medzi tvarom a významom, medzi literárnohistorickým 
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kontextom a konkrétnym dielom a že nemožno oddeľovať interpretáciu diela, žánru od jeho 

situovanosti v čase a dobe.  

Interpretačné čítanie Sama Chalupku 

Texty Sama Chalupku sa vyskytujú v súčasných učebniciach literárnej výchovy pre 

nižší stupeň sekundárneho vzdelávania od šiesteho po deviaty ročník a ich prostredníctvom sa 

ozrejmujú jednotlivé literárnoteoretické javy súvisiace s epickou poéziou.86 Koncíznosť 

v predstavovaní Chalupkovej autorskej dielne v základnej škole sa stráca v koncepcii súčasnej 

učebnice literatúry pre gymnázia, kde hneď v 1. ročníku sa báseň Mor ho! nachádza v 

tematickom celku nazvanom Epická poézia a následne je opäť šestnásť veršov z Mor ho! 

použitých v tematickom celku Lyrická poézia nielen ako príklad metonymického 

vyjadrovania, ale navyše veľmi nešťastne ako ukážka frázovania v „sylabicko-tonickom 

verši“87 (Gregorová, 2009, s. 60). Napokon treba konštatovať roztrúsenosť informácií 

o autorovi a jeho tvorbe v učebnici Literatúra pre 1. ročník gymnázia a stredných odborných 

škôl, lebo zmienky o Samovi Chalupkovi sa objavujú na stranách 11-12, 21-27, 32 a napokon 

aj na stranách 60-61. 

Samo Chalupka (1812 – 1883) sa ako jeden z mála slovenských básnikov vôbec 

pomerne pravidelne objavuje v učebniciach, jeho obľúbenosť spôsobila pravdepodobne 

schopnosť priamočiaro, jednoducho, jasne, presne formulovať myšlienky a nadčasové 

posolstvá v básňach. Spevy Sama Chalupku tvoria neveľký súbor dvadsiatich piatich 

slovenských básní, podrobnejšie sa budem venovať hádam najznámejšej z nich – básni Mor 

ho!.  

Pred samotným čítaním básne Sama Chalupku možno zadať úlohu: Dokážete nájsť 

v diele Pavla Jozefa Šafárika Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí podnet, 

ktorý viedol k napísaniu básne Mor ho!? Pomôckou pri vyhľadávaní môžu byť Chalupkove 

poznámky k prvému vydaniu básne Mor ho! v časopise Sokol v roku 1864. Uvedená aktivita 

sa dá potom na stretnutí prepojiť s motivačným rozhovorom:  

Čo inšpiruje tvorbu? Veľké či nepatrné udalosti?  

                                                 
86 Podporiť presvedčenie žiakov o epickosti básne Mor ho! možno prostredníctvom tvorivého písania, tu 
navrhujem aktivitu: Pokúsite sa prepísať báseň do podoby rozprávky? Pri tvorivom prepise básne Sama 
Chalupku do prozaického tvaru možno zmeniť napríklad: priestor, čas a/alebo záver, pridať inú literárnu postavu 
alebo si vyskúšať jazykovú ekonómiu a text prepísať do smsky. 
87 Na nekorektnosť spojenia „sylabicko-tonický verš“ používaného autormi učebnice aj osnov už upozornil 
Miloslav Vojtech (2009/10, s. 14-19). Zavádzajúco môžu pôsobiť aj ďalšie formulácie v učebnici: napríklad 
podľa úlohy č. 34 má študent vyhľadať v ukážke z Chalupkovej tvorby trojnásobnú štylistickú figúru 
(Gregorová, 2009, s. 24), pričom ide o prirovnanie, ktoré sa neradí k figúram, ale trópom. Nejde o náhodnú, ale o 
systémovú chybu, lebo rovnako aj v prípade Sládkovičovej básne je básnické prirovnanie označené ako figúra 
(Gregorová, 2009, s. 19). 



128 
 

Krátky citát zo Šafárikovej vyše 600 stranovej knihy88 je dokladom toho, aký malý 

impulz stačí na tvorbu. Zároveň tento úryvok potvrdzuje správne titulovanie rímskeho 

panovníka ako cisára v Šafárikovom diele, a teda výsostne Chalupkov zámerný posun 

k cárovi. Samo Chalupka čerpá z diela Pavla Jozefa Šafárika inšpiráciu aj na ústredné 

zvolanie v básni a na jej pomenovanie, keď využije Šafárikov opis scény, v ktorej členovia 

posolstva „nečakane, s vojnovým povykom: mar ha, mar ha! usmrťte ho!, vyrútili sa na 

cisára.“ (Šafárik, 1963, s. 50). Až druhotné postavenie má interpretácia, ktorú ponúka Viktor 

Kochol (1955, s. 65), keď tvrdí, že Samo Chalupka tvorí slová na základe menného impulzu a 

sloveso „moriť“ vo význame „hubiť, ničiť“ je odvodené od substantíva „mor“. 

Výber Chalupkovej básne Mor ho! podmienila snaha ukázať možnosti kladenia 

problémových otázok aj takému umeleckému textu, pri ktorom boli zdanlivo vyčerpané 

interpretačné príležitosti. V otázkach využijem aj medzipredmetové vzťahy vo funkčnom 

prepojení literárnej výchovy a dejepisu. V 8. ročníku už žiaci disponujú dostatočným 

dejepisným vzdelaním, aby boli schopní kriticky hodnotiť a analyzovať jednotlivé pasáže, 

slovné spojenia, obrazy v básni Mor ho!. Zadania interpretačných úloh budú mať podobu 

otvorených, problémových otázok: 

Prečo sa v básni Mor ho! používa výraz moriť a z čoho je odvodený? 

Prečo sa nepriateľ v básni Mor ho! označuje ako Riman-cár? 

Formulovanie odpovedí na zadané otázky môže mať faktický alebo fikčný podklad. 

Skupina, ktorá má odpovedať na základe dostupných faktov, vierohodných, overiteľných 

informácií, bude pracovať predovšetkým s tým, čo inšpirovalo aj Sama Chalupku pri písaní 

básne, s krátkou pasážou z Dejín slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí Pavla Jozefa 

Šafárika (1963, s. 50-51) a s vedomosťami získanými na hodinách dejepisu. Druhá skupina 

bude odpovedať formou fikčného príbehu – pri písaní sa nemusia pridŕžať faktov, naopak 

ocenené bude predovšetkým tvorivo (originálne) spracované vysvetlenie.  

Námetom na tvorivé písanie môže byť aj synekdochické pomenovanie hlavných 

hrdinov básne Mor ho! – orlov. Otázku, koho vlastne zastupujú a prečo, možno ešte rozšíriť 

o zamyslenie sémanticko-gramatické o adekvátnosti tvaru orli či orly. 89 

                                                 
88 Dielo Pavla Jozefa Šafárika Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí je dostupné aj 
v digitalizovanej podobe na http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1201/Safarik_Dejiny-slovanskeho-jazyka-a-literatury-
vsetkych-nareci-Uvod/2. 
89 Pri riešení úlohy sa prepája literárna zložka predmetu s jazykovou a aktivita poskytuje vhodný priestor na 
prácu s internetovým slovníkom (http://slovnik.juls.savba.sk/) a so Slovenským národným korpusom 
(http://korpus.juls.savba.sk/). 



129 
 

Ďalšia tvorivá aktivita, ktorú navrhujem v súvislosti s analýzou básne Sama Chalupku 

Mor ho!, sa zameriava na riešenie priestoru, na symboliku v romantickom texte. Úloha je 

formulovaná ako výzva žiakom:  

Pokúste sa prepísať romantické verše Mor ho! do klasicistickej podoby!  

Úloha si vyžaduje poznanie základných dištinktívnych znakov medzi romantizmom 

a klasicizmom, lebo sa týka pretvorenia romanticky (vertikálne,90 dramaticky) tvarovaného 

priestoru v úvodných veršoch Mor ho! na priestor klasicistický (harmonizujúci, horizontálny), 

je potrebné zmeniť monumentálne slovesá („duní“, „valí sa“) na harmonizujúce (žblnká, 

tečie), romantické symboly („orli“, „Tatier“) na klasicistické (napríklad slávik, hrdlička, 

park, záhrada). Pri transformovaní romantických veršov na klasicistické netreba zabúdať ani 

na slovesnú vertikalitu („zleteli“) a na začiatku druhej strofy na temnosť, 

mohutnosť, monumentalitu úvodného slovesa a celého verša, ktorá vzniká vďaka kumulácii 

samohlásky u: „Duní Dunaj a luna za lunou sa valí“ (Chalupka, 2008, s. 9) a ktorá by mala 

byť nahradená upokojujúcou klasicistickou harmóniou.91 

Funkčnosť úlohy vystúpi do popredia v súvislosti s polemikami okolo oprávnenosti 

zaradenia tvorby Sama Chalupku do obdobia literárneho romantizmu. Samo Chalupka totiž 

generačne predchádza ostatných slovenských romantikov o celé desaťročie a jeho české 

prvotiny vykazujú znaky klasicistického epigónstva (čo však možno konštatovať aj v prípade 

českých básní ďalších slovenských romantikov). No Chalupkova báseň Mor ho! vychádza 

tlačou prvýkrát v časopise Sokol až v roku 1864 už v kontexte výsostne romantickom.  

V koncepcii literárnej výchovy pre základné školy sa tvorba Sama Chalupku 

predstavuje viacnásobne, čo potencionálne prehlbuje poznanie jeho poetiky a umožňuje aj 

pozorovanie tematickej kohéznosti Chalupkovho diela, napríklad motivické súvislosti básní 

Mor ho! a Kráľohoľská. Kráľohoľská končí dvojverším „abože mi zahyň, / abo buď 

slobodný“, ktoré sa ako ozvena ozýva v Mor ho!: „a voľ nebyť, ako byť otrokom“, načo 

napokon upozorňuje aj učebnica literárnej výchovy (Petríková, 2011b, s. 5). Epické básne 

Turčín Poničan (6. ročník)92 a Branko (7. ročník), potom Mor ho! (8. ročník) a Kráľohoľská 

                                                 
90 Vertikalitu Chalupkovho priestoru identifikoval už Viktor Kochol (1955, s. 60). 
91 Študenti prepísali prvých päť veršov básne Mor ho! v klasicistickom duchu a ich tvorivý prepis mal aj takú 
podobu: „Leteli sláviky ponad kopce, tiahli na podolia, / ponad pekné parky, ponad rovné polia, / preleteli cez 
potok, cez tu miernu vodu, / sadli tam za pomedzím slovanského rodu. / Tečie potôčik, tečie a vlnka vlnku 
strieda“.  
92 Alternatívnym čítaním k Chalupkovej básni môže byť vo vyšších ročníkoch poviedka Pavla Vilikovského 
Slovo o Turčínovi. Parodické postupy vo Vilikovského texte možno uplatniť aj pri výzve tvorivo prepísať báseň 
Turčín Poničan alebo iné Chalupkove básne do prózy, čo zároveň umožní preverenie poznatkov žiakov 
o základoch epiky, pripomenie sa tak skutočnosť, na ktorú sa v školskom vzdelávaní často zabúda, že epika 
sa realizuje v próze aj v poézii. 
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(9. ročník) sa využívajú aj ako príklad na demonštráciu základných verzologických pojmov 

a znakov slovenského literárneho romantizmu: nadviazanie na ľudovú slovesnosť, 

sylabickosť, zväčša pravidelné strofické usporiadanie a združený rým. Melodickosť 

Chalupkovej básne Mor ho! podčiarkujú jej súčasné hudobné interpretácie.93 Vysoko 

motivačne pôsobia na hodine literárnej výchovy ukážky rockového alebo rapového 

spracovania básne Mor ho!,94 podnecujú vlastnú kreativitu študentov, ktorí takto inšpirovaní 

sa môžu pokúsiť zhudobniť iné texty slovenských romantikov.  

Interpretácia nemala ambíciu vyčerpať všetky významy básne Mor ho!, skôr išlo o 

výber určitých pasáží, veršov či slovných spojení, ktoré umožnili použitie tvorivých metód 

ako účinného spôsobu osvojovania si poznatkov v literárnohistorickej a v literárnoteoretickej 

oblasti. Interpretačné metódy boli navrhnuté tak, aby mohli vyprovokovať viacvrstvovú 

komunikáciu s dielom, viedli k porozumeniu a k rozvoju interpretačných a tvorivých 

dispozícií čitateľa. 

Analytické metódy v interpretácii básnického textu Sama Bohdana Hroboňa 

Asi nemožno rukolapnejšie dokladovať polyfónnosť romantizmu než k čítaniu textov 

Jána Botta, Sama Chalupku, Andreja Sládkoviča či Janka Kráľa pridať báseň mesianistu 

Sama Bohdana Hroboňa. No do vyučovania literatúry sa v základných ani v  stredných 

školách navzdory vysokému zastúpeniu textov z obdobia romantizmu nedostala ani jediná 

zmienka o existencii slovenského literárneho mesianizmu. Napriek výraznej diferenciácii 

autorov slovenského romantizmu pretrváva v školskej praxi ich uniformné prezentovanie 

prostredníctvom skupinového pomenovania „štúrovci“, ktoré je neopodstatnené, ak má 

zastupovať všetkých autorov slovenského literárneho romantizmu.95 V rámci rozširujúceho 

učiva vzniká priestor na zaradenie mesianistickej básne od Sama Bohdana Hroboňa,96 lebo 

jeho tvorba má nespochybniteľne inšpiračný potenciál, zároveň ponúka slobodný priestor 

interpretovi. Hroboňova „náročnosť“ nemôže byť prekážkou jeho zaradenia do učiva v 

sekundárnom stupni vzdelávania, veď už v učebnici pre 4. ročník základnej školy si našla 

                                                 
93 Napokon aj Samo Chalupka pri písaní často vychádzal z hudobných podnetov ľudovej piesne, napríklad pri 
tvorbe básne Branko čerpal námet z ľudovej piesne „Vo Zvolene zvony zvonia“ o junákovi, čo má hrob vyše 
Brezna (Chalupka, 1953, s. 4), opäť tu vzniká príležitosť na medzipredmetové spojenie literárnej výchovy 
s hudobnou výchovou. 
94 Rapové hudobné spracovanie môže predstavovať východisko na analýzu sylabického veršového systému 
Sama Chalupku, lebo svojou jednotvárnosťou odráža izosylabizmus básne. 
95 Na neopodstatnenosť termínu „štúrovci“ upozorňujú Oskár Čepan, Ladislav Čúzy (2004, s.113) aj Edmund 
Hleba (1998, s. 37) hlavne z dôvodu vytvárania mylnej predstavy o jednoprúdovosti v slovenskom literárnom 
romantizme. 
96 Texty Sama Bohdana Hroboňa sú dostupné v digitálnej forme na http://zlatyfond.sme.sk/autor/67/Samo-
Bohdan-Hrobon. 
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miesto experimentálna báseň Velimira Chlebnikova Zariekanie smiechom pracujúca 

s variáciami slova podobne ako Hroboňov Rozpejánok: 

„Rizružinka úbožinka, 

šípokvitka medzovinka – 

rezrožienka viebožienka, 

detmokvetka drobnolienka – 

razrožija samkvetija 

rozraduj sa matikvija! 

(...) 

Ružružena oružena, 

šípostrelná obhrotena 

oružuj sa, oružuj, 

proti vrahom sämužuj!“ 

Čítanie experimentálnych básní uvoľňuje žiacku kreativitu. Slobodná imaginácia, hra 

so slovom v Hroboňovom texte môže viesť do radosti z tvorby vlastného textu. Na základe 

čítania Hroboňovho Rozpejánku sa vymedzí špecifickosť predmetnej lyriky, založenej na 

pozorovaní a (nevšednom, neočakávanom) opise predmetu, v Hroboňovom prípade ruže, čo 

môže inšpirovať žiakov pri ich výbere predmetu, ktorý experimentálnym spôsobom opíšu, 

pričom využijú kumuláciu prefixov alebo sufixov, reduplikáciu, voľné asociácie či 

onomatopoje bez nutnosti niečo logicky zdôvodňovať, vysvetľovať. Nemusí však ísť len 

o tvorbu dlhších textov, stačí aj krátke tvorivé cvičenie, ktoré vychádza z hry a zámeny 

v pomenovaniach vecí, zvierat, rastlín. Ide o známu aktivitu nazvanú: Navrhni nové meno! 

Časť pomenovania sa zmení podľa určitého kľúča (napríklad za opozitum či synonymum: 

jabloň – tybloň, bystruška – bystročka – pomaluška, nezábudka – nezáchatka),97 vznikne tak 

novotvar, ktorý môže byť v básni rozvíjaný ďalej, kam sa až dajú posunúť hranice jazyka (v 

hre so slovom, v jeho variovaní, v kumulácii novotvarov) dokladá experimentálna poézia 

Sama Bohdana Hroboňa. 

V úsilí porozumieť Hroboňovmu mesianistickému textu čitateľ často neuspeje a tu má 

nezastupiteľné miesto škola, lebo poskytuje priestor na zmysluplnú prácu s textom 

v skupinách, v ktorých sa nepripustí rezignácia, naopak text bude vnímaný ako výzva 

a analýza ako cesta k pochopeniu. Nasledujúce interpretačné metódy možno aplikovať na 

                                                 
97 Inšpiráciou boli Nové názvy navržené přírodě Christiana Morgensterna z knihy Šibeniční písně zaujímavo 
preložené Egonom Bondym do češtiny, napríklad Pampevlk (pampeliška), Žrahlt (žralok), Mžikev (mrkev), 
Lenostoj čtyřprstý (lenochod čtyřprstý) (Morgenstern, 2010). 
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akýkoľvek umelecký text a sú navrhnuté tak, aby sa do ich riešenia mohli zapojiť viacerí 

(metóda Hodiny príležitostí), prípadne ich časová nenáročnosť dovoľuje vystriedanie 

viacerých dvojíc (metóda 5-krát prečo). (príloha č. 4) 

Metóda 5-krát prečo predstavuje pokus o prehĺbenie analytického procesu v kontakte 

s básnickým textom. Na začiatku sa vyberie krátky úsek z básne (verš alebo dvojveršie), ktorý 

je hodnotený čítajúcimi ako interpretačne náročný. Následne sa položí prvá otázka prečo, 

ktorá sa vzťahuje na vybraný verš. Po odpovedi sa kladie ďalšia otázka prečo, už vyplývajúca 

z odpovede. Je dôležité otázkou reagovať na predchádzajúcu odpoveď, aby sa vyznačila 

možná interpretačná cesta a predišlo sa zbytočným digresiám.  

Metóda 5-krát prečo môže mať iba ústnu podobu, ktorá si vyžaduje pohotových, 

flexibilných, maximálne sústredených riešiteľov, a potom je aj rýchlo realizovateľná, alebo sa 

počas pýtania a hľadania odpovedí vedie o tomto procese písomný záznam, ktorý povedané 

fixuje a umožňuje vrátiť sa k položeným otázkam, a tak sledovať smerovanie interpretácie a 

prípadné možnosti jej rozvetvovania.  

Kladením otázky prečo smerujeme k identifikácii zámeru textu, tu sa však treba 

vyvarovať zámene medzi intenciou textu a intenciou autora. Otázka intencionality dlho 

vzbudzovala diskusie, polemiky literárnych vedcov, no kým zámer autora bol predmetom 

kritiky, odmietania ako oblasť v podstate nerekonštruovateľná,98 zámer textu sa pokladá za 

legitímnu súčasť interpretácie.  

Snaha nahradiť reproduktívnosť pri práci s textom interpretáciou a poznanie, že kvalita 

interpretácie závisí od schopnosti pýtať sa (textu) i samého seba, od hľadania takých 

(nedefinitívnych) odpovedí, ktoré povedú k ďalším otázkam, odôvodňujú používanie metódy 

5-krát prečo v interpretačnom procese. 

Metóda Hodiny príležitostí pozostáva z troch krokov: 

1. nastolenie problému, 

2. zhromažďovanie nápadov,  

3. návrhy riešenia problému.  

Na začiatku sa v skupine čitateľov určí verš, prípadne slovný zvrat z básne, ktorý 

predstavuje pre interpretáciu zatiaľ neriešiteľnú prekážku. Vybraný moderátor tejto aktivity 

napíše zvolenú časť textu na tabuľu, prípadne na flipchart nad nakreslené hodiny.  

V druhom kroku sa zhromažďujú charakteristiky, atribúty problému, voľné spojenia či 

interpretačné príležitosti a možné riešenia. V tejto fáze interpretačného procesu vzniká 

                                                 
98 Hlavnou námietkou proti intencii autora je to, že nik iný, len autor vie, čo bolo jeho zámerom, či radikálnejšie: 
ani autor sám nevie, čo všetko do textu vkladá, viac o intencii napríklad Jonathan Culler (2002, s. 75 a ďalšie). 
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množstvo ideí, preto je nevyhnutné, aby ten, kto vedie stretnutie, vystupoval vo funkcii 

manažéra ideí: zhromaždené triedil, klasifikoval, vyberal podnetné. Adekvátny manažment 

ideí zabezpečí, aby sa žiaden nápad nestratil, lebo každý môže byť dôležitý. Moderátor 

vizualizuje myšlienky ich zápisom k jednotlivým číslam na nakreslených hodinách. 

Vizualizácia je rozhodujúca, zabezpečí sa tak odovzdanie poznania bez zbytočných strát, veď 

väčšinu informácií vnímame zrakom. Moderátor má podporovať, povzbudzovať 

diskutujúcich, interpretujúcich, má mať pozitívny prístup a byť neutrálny. Pomáha skupine 

dosiahnuť cieľ, pochopiť zmysel textu, vytvára podmienky na diskusiu, usmerňuje ju a nesie 

za ňu zodpovednosť. 

V záverečnej fáze aktivity nazvanej Hodiny príležitostí sa selektujú príležitosti, 

hľadajú sa netradičné spojenia a možné súvislosti, ktoré vznikajú medzi nimi vo vzťahu 

k ostatnému textu básne. Moderátor volí rôzne kombinácie slov (čím odťažitejšie, tým lepšie) 

z hodín pre dvojice či menšie skupinky (podľa počtu zúčastnených a časovej dotácie), ktoré sa 

následne snažia nájsť v danom spojení zmysel a skúmajú možnosti jeho uplatnenia v kontexte 

celej básne. Kombinácie môžu vyberať aj samotní interpreti voľbou časového údaja, napríklad 

chcú interpretovať o šiestej hodine, čo znamená, že pracujú so slovami napísanými na 

dvanástke a šestke. V tejto fáze ide o kooperáciu a synergetickú cestu textom, počas ktorej sa 

približujú vzdialené (zdanlivo nesúvisiace) riešenia.  

Nasledujúci príklad približuje situáciu pri interpretácii básne Slovopieseň od Sama 

Bohdana Hroboňa, ktorá predstavuje jeden z programových textov slovenského literárneho 

mesianizmu, zároveň svojou filozofickou hĺbkou a špecifickou básnickou lexikou kladie 

vysoké nároky na percipienta.  

Problém: „Vzhoru, Syn Slova, vozhoruj, 

                 Slovom prabožským sa stvoruj!“ (Hroboň, 1991, s. 134). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tvorba 

stúpanie 

zvolanie, výzva 
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vstať 

Biblia počiatok 
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   láska 
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Interpretácia o piatej hodine: Boh + zvolanie, výzva 

Možné riešenie: Naliehavý verš, apel adresovaný Bohu – Kristovi. Subjekt, ktorý 

nenachádza útechu v ničom pozemskom, sa obracia k transcendentnému a vyzýva Boha, aby 

konal, zasiahol, vstúpil do sveta prostredníctvom slova či Slova (Krista), čo napokon odkazuje 

na samú podstatu mesianizmu (viera v spasenie skrz druhý príchod Krista). 

Interpretácia o tri štvrte na šesť: láska + počiatok 

Možné riešenie: Zvolanie predstavuje výraz istoty, že na počiatku stvorenia je Boh 

a že stvorenie sa deje len na základe lásky, ktorá k stvoreniu vedie, ktorá stvorenie podnecuje. 

Akt stvorenia ako akt lásky potvrdzuje oslovenie „Syn“ vyjadrujúce intímny rodičovský 

vzťah. Syn, ktorý je stvorený prostredníctvom slova, má ponúknuť svetu nový začiatok, 

vzostup.   

Uvedené formulácie možno zovšeobecniť a organicky prepojiť s postulátmi 

mesianistickej filozofie, potom už nebudeme hovoriť o konkrétnom verši, ale o Hroboňovej 

básni ako o významovom celku.  

Na záver možno konštatovať, že metódy Hodiny príležitostí aj 5-krát prečo sa 

osvedčili pri práci s básnickým textom, posúvajú interpretáciu v momentoch ticha, vedú 

k zaujímavým riešeniam a sú aplikovateľné pri práci s akýmkoľvek textom (problémom). 

Identifikácia básnickej obraznosti v poézii Janka Kráľa  

Interpretačná časť hodiny literárnej výchovy disponuje mimoriadnym komunikačným 

potenciálom, ktorý však nie je vždy naplno využitý. Predmetom odmietavých reakcií 

študentov sa stáva predovšetkým lyrika. Príčinou môže byť nevhodný výber učebnicových 

ukážok, tlak na formulovanie „správnej odpovede“, spôsob prezentácie lyriky v učebnici 

literárnej výchovy pomocou direktívnych formulácií sprievodných textov a úloh 

nerozvíjajúcich divergenciu myslenia. Situácia je ešte komplikovanejšia v prípade staršej 

a romantickej slovenskej literatúry. Príkladom môže byť osud básní Janka Kráľa Orol a Duma 

bratislavská v 9. ročníku základnej školy a Zakliata panna vo Váhu a divný Janko v 1. 

ročníku gymnázia, ktoré sú čítané z literárnohistorického hľadiska. Nachádzajú sa v nich 

súvislosti s dejinnými udalosťami a postavami slovenských romantikov, preto sú následne 

interpretované ako alegórie na dobu. Učebnica nepriamo poskytuje inštrukcie na odkrytie 

významu básne („boj za národnú svojbytnosť“, „boj za národnú a sociálnu slobodu“, 

Petríková, 2011b, s. 7, 12) a nenecháva priestor na subjektívnu recepciu básne ako 

individuálnej výpovede lyrického subjektu.  

Historizujúci prístup k literatúre (Obert, 2003, s. 78), ktorý by na hodine dejepisu 

predstavoval vhodné umelecké doplnenie faktov o dobe národného obrodenia, napríklad verše 
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Dumy bratislavskej, je na hodine literárnej výchovy žiakmi hodnotený ako nezaujímavý 

(nevyvoláva estetický zážitok). Interpretácia založená výlučne na stotožňovaní básnických 

obrazov s osobou Ľudovíta Štúra znemožňuje vnímanie literatúry ako entity odlišnej od 

reality. Zdôrazňuje sa časová vzdialenosť vzniku diela od súčasnej skúsenosti mladého 

čitateľa a v ňom pochopiteľne vzniká dojem, že text je len správou o dobe dávno minulej, 

a teda ho nemá čím osloviť. „Vysvetľovanie“ tvorby autora len na základe historického 

kontextu je neúplné a spochybniteľné kvôli nemožnosti absolútnej (dokonalej) rekonštrukcie 

obdobia, v ktorej vznikala. Potenciál básne sa dá využiť aj primeranejšie a možno sa pokúsiť 

aj o aktualizáciu jej významu.99 

Vhodnou motiváciou pred samotnou analýzou Dumy bratislavskej Janka Kráľa je 

prezentácia nahrávky piesne Hodina slovenčiny od skupiny Elán, v ktorej boli využité verše 

z Dumy bratislavskej:  

„Povedali mnohí, že vraj pôjdu s nami 

a teraz si hudú v kútoch so svrčkami.“100  

Vyhľadanie piesne predstavuje aj atraktívnu výzvu (tu by bolo nevhodné použiť 

slovné spojenie domáca úloha) pre žiakov. Text piesne nastoľuje aj závažnú otázku 

(interpretačnej) slobody alebo konformity (na hodine literárnej výchovy). Otvára cestu 

ku kreatívnejšiemu a individuálnejšiemu prístupu k interpretácii, k hovoreniu alebo písaniu 

o texte. 

Interpretácia nemá byť reprodukciou, ale tvorivým aktom, ktorý rešpektuje text 

aj žiaka, jeho múzické cítenie a recepčné danosti. Rôznorodosť spôsobov percepcie možno 

demonštrovať prostredníctvom rolovo podmienenej interpretácie: skupina žiakov sa stane 

historikmi, ďalší výtvarníkmi, hudobníkmi, hercami (dramatikmi) či tanečníkmi. Po 

inštrukcii: vžite sa do vybratej roly, sa žiaci pokúsia pozrieť na báseň novými očami 

a pripravia si interpretáciu podľa svojej profesie, t. z. podajú pohľad na historické zobrazenie 

doby, nakreslia báseň, zhudobnia ju, zahrajú či zatancujú.  

Podobne sa dá postupovať s ohľadom na časovú situovanosť interpretácie, zadanie pre 

žiakov pri analýze Dumy bratislavskej by potom znelo takto:  

Predstavte si, že čítate túto báseň:  

– v čase jej vzniku, v roku 1844, keď je situácia ťažká, ale očakávania veľké,  

                                                 
99 Aktualizačný postup volil aj Pavel Vilikovský pri koncipovaní poviedky Slovo o Divnom Jankovi, ktorá začína 
slovami: „Predstavme si ho v pyžame.“ (Vilikovský, 1993, s. 122). Pavel Vilikovský narúša tradičný obraz 
revolučného, výnimočného básnika, ktorý vytvára o Jankovi Kráľovi aj text v učebnici (Petríková, 2011, s. 8). 
100 Uvedené verše sú súčasťou Dumy bratislavskej Janka Kráľa aj jeho básne Dve staré pesničky (v podstate ide 
o variácie Dumy bratislavskej), a hoci sa ako textár piesne Hodiny slovenčiny uvádza Boris Filan, netreba 
zabúdať, že autorom refrénu piesne je Janko Kráľ. 
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– po roku 1849, keď boli nádeje slovenských romantikov vkladané do revolúcie 

zmarené  

– a s dnešným odstupom a poznaním.  

Duma bratislavská je zaradená v Literatúre pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník 

gymnázií s osemročným štúdiom (Petríková, 2011b), historické súvislosti sú teda žiakom 

dostatočne známe. Navyše k Dume bratislavskej Janka Kráľa možno na porovnanie priradiť 

báseň Mikuláša Dohnányho Nad slovenskou Tatrou ranné zory svietia alebo Janka Matúšku 

Lúčenie, ktoré stvárňujú identické udalosti iným spôsobom. Zachytením dobových 

čitateľských dojmov sa odhalí viacvrstvovosť umeleckého textu, názorne sa predvedie 

existencia viacerých motivických rovín básne a zároveň sa poukáže na dočasnosť, 

premenlivosť, posun významu a hodnotenia básne v čase. Otvorí sa tak priestor na diskusiu 

o hodnotách, vynoria sa aj celkom aktuálne otázky: Ako budú vnímané súčasné hodnoty 

s odstupom času? Pretrvajú alebo budú pokladané za prekonané, zastaralé? Ako sa mení 

posúdenie kvality básne v čase? Aké básnické obrazy majú hodnotu: aktuálne alebo 

nadčasové?  

V interpretačnom procese pokladám za dôležitý (ale aj za najťažší) začiatok 

komunikácie, lebo najčastejšou reakciou žiakov na prečítaný lyrický text je mlčanie. Nechuť 

interpretovať poéziu vyplýva z vysokej miery entropie textov a z nepripravenosti percipienta 

odhaľovať zmysel básnického obrazu. Prečo je poézia odmietaná a básnicky obraz zostáva 

nepochopený? Básnický obraz ako výpoveď s rozptýlenou, nejednoznačnou denotáciou 

možno dešifrovať len na základe vyvinutia určitého úsilia. Na prácu s textom neexistuje 

návod, interpretácia básne sa nedá riadiť direktívnym postupom. No tréningom 

interpretačných zručností pri dekódovaní básnických obrazov (so zachovaním všetkých 

individuálností jednotlivých básní i percipientov) možno dosiahnuť posun v kvalite vnímania 

umeleckého textu.  

Neustála prítomnosť „interpretácií“, ktorých jadrom je prepis jednotlivých motívov 

básne, ich reprodukcia s pripojeným zoznamom básnických prostriedkov, ma inšpirovala 

k hľadaniu cesty ako zakomponovať identifikované prostriedky do interpretácie a upozorniť 

na ich funkčnosť a sémantickú výpovednosť. Začať treba samozrejmými jazykovými javmi, 

ktoré žiaci bežne používajú, napríklad pozorovanie výskytu interpunkcie alebo iných 

grafických znakov v básni vedie k formulovaniu úlohy: Možno podľa zvýšenej frekvencie 

určitých interpunkčných znakov identifikovať modalitu básnickej výpovede? Akú funkciu 

majú zátvorky, pomlčky, trojbodky, výkričníky (výber na základe výskytu v konkrétnej básni) 

v básnickom modelovaní sveta? Dokážete charakterizovať vypovedajúci subjekt podľa 
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interpunkčných znamienok, ktoré používa (výkričníky – apelatívny, direktívny, vzrušený; 

otázniky – hľadajúci, spochybňujúci, zvedavý; trojbodky – meditatívny, nerozhodný, 

neurčitý)? Ide o individuálnu prácu, ktorá začína zamyslením žiaka, ako používa interpunkčné 

znamienko on sám vo svojich textoch a potom uvažuje, ako sa odlišne uplatňujú v poézii, 

skúma ich premeny, rozširovanie ich významu. 

V prístupe k interpretácii básne sa tu uprednostňuje postup od rozboru segmentov 

básne k systémovej interpretácii celého textu. Ústredné postavenie v analýze zaujíma 

básnický obraz, lebo obraz ako zmyslovo-estetická či pojmová dekompozícia skutočnosti má 

singulárny ráz trópu, ale predstavuje aj komplexné stvárnenie skutočnosti v celej básni. 

Odkrývanie nejasných miest básne, hľadanie zmyslu básnických obrazov treba viesť 

ako otvorený dialóg s lyrickým textom s alternatívnymi riešeniami. Prekonať komunikačnú 

bariéru medzi čitateľom – študentom a čitateľom – učiteľom pomáha zdôraznenie, že v 

interpretačnom procese neexistuje jediná správna odpoveď.  

Čítanie reflexívnej básne nevedie priamočiaro k verbálnemu sformulovaniu 

recepčných zistení a k pochopeniu. Počiatočné rozpaky percipienta navrhujem preklenúť 

prostredníctvom dialogických metód, ktorými sa zvýrazní proces hľadania (nie očakávanie 

definitívnej odpovede). Voľba skupinových aktivít podporuje sociálne kompetencie, 

spoluprácu študentov. Vzniká tak prijateľnejšia situácia na začiatok komunikácie. Prezentácia 

názoru skupiny sa vzhľadom na vzájomnú podporu realizuje bez strachu zo zlyhania. 

Hľadanie kľúča k pochopeniu básne začína formulovaním zadania pre žiakov: pokúste 

sa identifikovať (hľadajte) kľúčové slovo, slovo, ktoré usúvzťažní jednotlivé verše, slovo, 

ktoré vystihuje podľa vás podstatu básne (túto kompetenciu čitateľa pokladám za rozhodujúcu 

pre správne pochopenie akéhokoľvek textu, nielen básnického). Úloha sa zadáva ako 

skupinová práca (pre 3 – 4 žiakov). V prípravnej fáze (výber a príprava obhajoby kľúčového 

slova) sa rozvíja schopnosť analýzy textu, hľadajú sa súvislosti medzi jednotlivými 

výpoveďami, veršami. Koncipovanie obhajoby vybraného kľúčového slova podporuje 

argumentačné schopnosti žiakov. Po skončení prípravy prebieha prezentácia pred triedou, 

vždy dve skupiny obhajujú svoj výber kľúčového slova, v tejto fáze nemôžu byť poslucháčmi 

ani učiteľom prerušovaní a nie sú  ani hodnotení, až po skončení prezentácie majú ostatní 

príležitosť pýtať sa, oponovať, spochybniť výber skupiny. Prípadné polemiky, spory 

umožňujú poukázať na ich konštruktívnosť, ak vedú k precizovaniu argumentov, 

k upresňovaniu stanovísk, ku kompromisnému riešeniu. V triede sa hodnotí schopnosť 

skupiny obhájiť svoj výber (túto úlohu posudzovateľa, rozhodcu alebo sudcu môže plniť 

osobitná skupina žiakov). Po vystriedaní všetkých skupín sa spoločne hľadajú prieniky 
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v obhajobách a dohodou sa určuje slovo, ktoré bude v triede akceptované ako kľúčové pre 

text.  

Po výbere jedného kľúčového slova básne sa v ďalšej aktivite hľadajú konotácie na 

dané slovo. Aktivita má formu súťaže, pričom vyhráva ten, kto nájde najviac asociácií. 

Cieľom je „získať, čo možno najširšiu varietu možných významov“ (Mikula, 1987, s. 24) 

textového segmentu. Riešenie úlohy je blízke Osbornovej metóde brainstormingu, pri ktorej 

sa preverí a podporí fluencia, flexibilita a originalita myslenia (podľa Mirona Zelinu sú to 

základné procesy tvorivého myslenia), pričom ako zmysluplné sa môžu ukázať aj asociácie 

značne sémanticky od seba vzdialené, podľa Valéra Mikulu „i akékoľvek odťažité 

individuálne konotácie čitateľa, akonáhle boli evokované, neexistujú mimo významového 

poľa básne, ale stávajú sa jeho súčasťou – súčasťou poľa rôznosti.“ (1987, s. 24). 

Pokračovaním aktivity je preverenie funkčnosti, opodstatnenosti jednotlivých 

konotácií viažucich sa na ústredný básnický obraz. Kľúčové slovo sa usúvzťažňuje 

s ostatnými motívmi básne skrz zostavený zoznam konotácií. Možno zvoliť grafickú 

realizáciu: v strede veľkého papiera sa zapíše básnicky obraz, od neho sa v podobe lúčov 

pripisujú tie asociácie, ktoré možno vysvetliť, dokladovať, ozrejmiť veršami z básne. Nejasný 

textový segment, za ktorý sa básnicky obraz nepochybne pokladá, sa týmto spôsobom 

usúvzťažňuje s ostatnými segmentmi básne a ujasňuje sa jeho zmysel. Kreslením mapy básne 

dôjde k redukcii konotačnej variety, ktorá bola vytvorená v predchádzajúcej úlohe, no netreba 

zabúdať, že „zložitá štruktúra básne vždy pripúšťa možnosť, že v ďalšom texte sa ukáže 

doterajšia interpretácia priúzka, že sa ako potrebné ukážu i eliminované konotácie“ (Mikula, 

1987, s. 24). Primeranosť dekódovania obrazov v jednej básni sa preveruje pri 

analýze ďalších autorových diel.   

Pochopiť báseň znamená dešifrovať jej kód – odhaliť to, čo je skryté, zastreté 

básnickým obrazom. Kľúčom k nájdeniu zmyslu básne môže byť ponúknutý prienik 

konotačných variácií jednotlivých jej obrazov. 

Literárne reflexie slovenského romantizmu 

Literárne (umelecké) reflexie slovenského romantického obdobia, autorov alebo 

konkrétnych textov dokladajú inšpiratívnosť, aktuálnosť, životnosť slovenského literárneho 

romantizmu  až do súčasnosti. V slovenskej literatúre vzniklo viacero diel, ktoré sa tematicky 

vracajú do obdobia romantizmu, k jeho textom či osobnostiam a ponúkajú zaujímavý, iný 

(„romantizujúci“ alebo ironický) pohľad na problematiku slovenského literárneho 
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romantizmu.101 Opodstatnenosť návratov do minulosti sformulovali už samotní romantickí 

autori, ktorí boli presvedčení o tom, že písaním sa tvorí kolektívna pamäť, potvrdzuje sa 

existencia národa, že zdieľanie spomienok vedie k posilneniu pocitu spolupatričnosti. Potom 

sa celkom pochopiteľne zásadné udalosti v dejinách národa a jeho čelní predstavitelia stávajú 

predmetom viacnásobného reflektovania v dokumentárnej aj v  umeleckej literatúre.  

V dokumentárnej podobe reflektovali udalosti národného obrodenia najprv ich 

bezprostrední účastníci. Mikuláš Dohnány, básnik, redaktor, dobrovoľník v povstaní, tesne po 

skončení revolúcie102 podáva svedectvo o jej priebehu v knihe predchnutej revolučným 

idealizmom História povstania slovenského z roku 1848 (1850), reprodukuje prejavy vodcov 

povstania, predovšetkým Jozefa Miloslava Hurbana. Opozíciu voči Dohnányho 

glorifikačnému podaniu predstavoval anonymne vydaný spis Slovenské povstanie z roku 

1848/49 (1886) Samuela Štefanoviča, ktorý sa s tridsaťročným odstupom dištancuje od 

Hurbanovej koncepcie a ako priamy účastník bojov odkrýva omyly, pochybenia vodcov prvej 

septembrovej dobrovoľníckej výpravy: „Že Boha vyviesť z kozuba nikomu nie je možno, to 

stojí, no stojí aj to, že ani od Štúra a Hurbana, ani od Hodžu nemožno požadovať 

vojvodcovské divy, a tým menej diplomatickú zručnosť.“ (Štefanovič, 1988, s. 213). 

Dokumentárna spisy slovenských romantikov ponúkajú autentický pohľad na revolučnú dobu 

plnú ideálov, ale aj pochybení. 

Dokumentárna a memoárová próza slovenských romantikov, napriek autorskému 

výberu faktov, predstavuje objektívny pendant voči umeleckým pokusom stvárniť dobu a 

život slovenských romantikov: v podobe básnickej (Janko Kráľ, Ján Francisci, Ján Botto, 

Andrej Sládkovič), v podobe prozaickej (napríklad Jozef Miloslav Hurban: Slovenskí žiaci) 

a aj v podobe divadelnej (Jozef Podhradský, Jonáš Záborský, Ľudovít Kubáni a neskôr i Jozef 

Gregor Tajovský).  

K národnému obrodeniu sa v 20. rokoch 20. storočia vracal Martin Kukučín v 

historickom cykle, ktorý zahŕňal divadelnú hru Obeta (1924), historické novely Košútky, 

Klbká, Rozmajrínový mládnik (1927), historické romány Lukáš Blahosej Krasoň, Bohumil, 

                                                 
101 Uvedená problematika bola z historického hľadiska spracovaná v literárno-dramatickom pásme pre 
Slovenský rozhlas vysielanom 20. 4. 2013 O revolúcii 1848/49 romanticky i ironicky (Mihalková, 2013). 
102 Tragické udalosti revolúcie, uväznenia a popravy slovenských dobrovoľníkov sa reflektovali najprv 
v básnických textoch, napríklad v Dume dvoch bratov Janka Kráľa, veľmi skoro aj v divadelných hrách, Jozef 
Podhradský tak urobil v tragédii Holuby a Šulek (1850), Jonáš Záborský v dvojdejstvovej smutnohre Holub (pre 
kritiku slovenských revolučných vodcov nebola zaradená Viliamom Paulinym do knižného súboru Záborského 
hier z roku 1870 a vyšla až 1962) a Ľudovít Kubáni Traja sokoli (1868), potom Jozef Gregor Tajovský v hre 
Smrť Ďurka Langsfelda (1923). Rovnakú tému ako Jozef Gregor Tajovský spracoval neskôr Rudo Moric v 
pomerne tradičnom románe Teraz ho súdia nepriatelia (1967), ktorý bol síce určený pre čitateľov od jedenásť 
rokov, no málo presvedčivá narácia a neprimerane patetické repliky nemohli osloviť adresáta. 
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Valizlosť Zábor (1929) (Bílik, 2008, s. 91). Kukučínov dvojzväzkový historický životopisný 

román Lukáš Blahosej Krasoň (1929) o slovenskom básnikovi Samovi Bohdanovi Hroboňovi 

a jeho láske k českej vlastenke Bohuslave Rajskej prináša obraz romantického rozporu medzi 

ideálom a realitou, medzi prácou a láskou, povinnosťou a citom: „Začervenala sa, oko 

zažiarilo blahom. Teraz sa ide odtiahnuť záclona, ukáže sa holé srdce, ranavé, hádam v krvi. 

Bude sa triasť pred ňou v bolesti, ale i v rozkoši. Ľúbosť zadiera dohlboka, zadáva boľavé 

rany. Bolia i pália, ale i hovejú, tešia.  

„Ach, Lukáš Blahosej!“ vydýchla v úzkostnom tušení. „Hodina sa blíži, svet sa 

jasní…“  

„Jasní sa, hodina je tu!“ zvolal ohnivo. Tvár mu svietila, akoby šibala zlatá žiara 

okolo hlavy. „Tu je. Nemohol som sa jej dočkať. Nebol som istý, či príde, ale prišla. Ah, 

Vlastimila, ako blaží istota, hreje. Už som istý, mám vieru v poslanie. Moja práca sa 

vydarí…“  

„Práca!“ skoro zastenala. Čo jej zvestuje s toľkým nepokojom, horúčkou v hlave a 

srdci! Práca! Či je to hlavný údel?“ (Kukučín, 2008). 

 Podobný konflikt medzi prácou a citom, národom a láskou k žene sa objavuje aj 

v románe Ľuda Zúbka Jar Adely Ostrolúckej (1957), s ktorým možno pracovať v súvislosti s 

interpretáciou básne Ľudovíta Štúra Rozžehnání,103 zaradenou do učebnice Literárnej výchovy 

pre 8. ročník (Petríková, 2011a, s. 12). Ľudo Zúbek104 v románe Jar Adely Ostrolúckej využil 

dejinné udalosti len ako kulisy pre intímnu tému lásky a rodinných väzieb, s čím súvisela 

i voľba ženskej rozprávačky Evy Jonášovej, ktorá v priamej ich-forme rekonštruuje udalosti 

rokov 1846 až 1856 nie ako politikum, ale ako osobné dejiny. V Zúbkovom románe 

prostredníctvom Eviných spomienok ožíva príbeh vzťahu Adely Ostrolúckej a Ľudovíta 

Štúra:105 „Boli to najšťastnejšie chvíle môjho života,“ pokračovala. „Jar roku meruôsmeho! 

                                                 
103 Báseň Ľudovíta Štúra Rozžehnání reflektuje aj divadelná hra Misky strieborné, nádoby výborné Jany 
Juráňovej (2005, s. 71).  
104 Ľudo Zúbek sa téme národného obrodenia venoval v sérii rozhlasových relácií aj v  historických prózach, 
napríklad v kratšom texte Posledný zápas zo súboru noviel Skrytý prameň (1956). Podľa Petra Bílika (2008, s. 
145) sú prózy Ľuda Zúbka súčasťou obranného gesta, ktorým autori reagovali na politicko-ideologický tlak, 
požadujúci „zobrazovanie socialistickej súčasnosti“. 
105 „Oboch protagonistov tejto komornej historickej prózy charakterizuje vypätý mravný rigorizmus. Jeho 
motivácia je však v oboch prípadoch rozličná. O Štúrovi netreba v tejto súvislosti veľa hovoriť. Povedané 
slovami Jozefa Miloslava Hurbana: „Ľudovít bol žertva sebou samým národu prinesená... On dal výhosť láske 
zemskej z lásky k národu nesmierne zranenému, osudne ubitému, napoly zmordovanému...“ Z vyššieho princípu 
sa zriekal lásky, utajoval ju pred sebou i inými zapieral ju, ale ona sa mu predsa priznávala, vstupovala doň 
a ovplyvňovala ho napriek jeho odporu – v myslení i konaní. Adelkin rigorizmus je iného druhu a iné sú aj 
formy jeho prejavu. Hlavný rozdiel je predovšetkým v tom, že je osobnejšie motivovaný, no to ešte neznamená, 
že je v praktickom živote menej zásadový. Kotví predovšetkým vo vedomí, že ľudský život je krátky, a preto by 
človek nemal z neho ani chvíľku premárniť na niečo neužitočné. Adelka cíti trýznivý smäd po poznaní a nevie si 
vážiť človeka, ktorého vietor odfúkne ako plevu.“ (Jurčo, 1982, s. 168). 
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Moja jar! Mohlo ešte niečo skaziť moje šťastie? Mohlo! Revolúcia. Štúr vycítil, že sa blížia 

nepokojné, búrlivé časy, a pred mojím odchodom z Prešporka mi to otvorene povedal. 

Naznačil mi, že vlasť bude potrebovať všetky jeho sily... musí sa dať do jej služieb celý. 

Pochopila som... Možno som bola rozrušená nastávajúcou rozlúčkou, možno mi naháňalo 

strach pomyslenie na nebezpečenstvo, ktorému ide v ústrety – no nadovšetko ma zranila 

myšlienka, že som sa dostala do položenia Márie Pišlovej. Aj mňa chce opustiť pod rovnakou 

zámienkou! Vzbúrila sa vo mne pýcha a predišla som ho s návrhom na rozchod.“ (Zúbek, 

1982, s. 158). Narácia Ľuda Zúbka sa napriek všetkej tragickosti nenaplneného ľúbostného 

vzťahu orientuje na relatívne harmonizujúci záver: Adela sa na smrteľnej posteli stihne 

rozlúčiť s Ľudovítom Štúrom. Peter Štrelinger sa o dvadsať rokov neskôr díval na rovnaké 

udalosti inak. V próze V službe ducha (1976) sa Ľudovít Štúr o smrti Adely Ostrolúckej 

dozvie s oneskorením a aj ďalšie Štrelingerove prózy sa zameriavajú na „čierne dni“ 

spisovateľov národného obrodenia, vo fragmentárnom rozprávaní sa dramatizujú zlomové, 

tragické okamihy, Peter Štrelinger ráta s čitateľom, ktorý pozná kontext. Medzi biografickými 

miniatúrami predstaviteľov slovenského národného a literárneho života 19. storočia v prvom 

zväzku knihy Petra Štrelingera Kto proti osudu bola zaradená aj próza Narodil sa, trpel 

o Michalovi Miloslavovi Hodžovi, ktorá predstavuje vhodný materiál na vykreslenie 

revolučných čias 19. storočia a ich vzdialenie sa od ideálov:  

„Niekoľkí padajú a niet im už pomoci. Sedliaci na krídlach odhadzujú cepy a kosy, 

zvrtnú sa a utekajú preč z tohto strašného miesta. 

Na Brezovej netrpezlivo vyčkáva chorý Hurban, Štúr a zlou predtuchou naplnený 

Hodža. Vidí, ako idú prvé vozy s mŕtvymi a ranenými. Ich nemé tváre akoby sa mu prihovárali 

a znova vstupovali do sna. Sú to tie tváre, ktoré videl odchádzať, sú to tí istí, ktorí sa mu 

zjavovali vo sne. Môj sen, to je pravda, môj sen, to je veštba. 

Miesto tragédie prikryje noc a tí na úteku odpočinú si v tmavom lese, kde je aspoň 

trochu istoty. Vedľa nich nepochovaní mŕtvi. 

Aj na Brezovú sadá tma. 

Dve postavy sa vytratia z mestečka, opatrne obídu stráže a zmiznú, nevedno kam. Ale 

ticho vzápätí pretrhnú výkriky a povely strážam, ktoré hľadajú utečencov. 

Vo svojej brezovskej izbe meravo stojí Štúr a trasie sa hnevom. Drží v rukách malý 

lístok od Hodžu. A z toho lístočka, malého, chatrného ako obžaloba, volajú slová: 

„Nemôžem sa viac na tieto ukrutnosti dívať!“ A podpis: Hodža. Dobrovoľnícke 

hliadky dostanú príkaz pátrať po zbehoch Hodžovi  a Nosákovi, ale všetko je márne. Oboch 

pohltí tma a stratia sa prenasledovateľom z dohľadu.“ (Štrelinger, 1976, s. 231).  
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Rovnakú udalosť odlišným spôsobom spracúva Ivan Kadlečík v „historickom 

romániku“ Taroky: „Jeden z vodcov národného povstania v rokoch 1848-49 Michal Miloslav 

Hodža, vidiac tú zberbu, zhnusený zutekal kdesi. Zmizol. Útlocitný náš Ľudovít Štúr, 

nekompromisný a konzekventný, ideami rozpálený, ho chcel ako dezertéra postaviť pred 

vojenský súd. Hodža plakal a na kolenách prosil. Temný a tajomný punkt. Hurban sa ho 

zastal, Štúr asi ustúpil, ale s Miškom sa aspoň nejaký čas nerozprával. Nerozprávať sa je 

správne. Y. to často používal.“ (Kadlečík, 2008, s. 58). 

Návrat k téme národného obrodenia v historickej próze uskutočnil aj Vincent Šikula v 

roku 1983 biografickým románom Matej. Šikulov románový príbeh nevidiaceho predajcu 

kníh Mateja Hrebendu obmedzuje reflexiu historických udalostí na minimum a len 

fragmentárne sa v sujete objavujú aj historicky kľúčové osobnosti národného obrodenia ako 

Ľudovít Štúr, Janko Francisci, Pavol Dobšinský, August Horislav Škultéty. 

Pietny, úctivý obraz národných dejateľov 19. storočia pretrvával v slovenskej literatúre 

až do 90. rokov 20. storočia, v ktorých sa začalo s postmodernou rekonštrukciou národného 

obrodenia. Viacnásobne sa osobnostiam národného obrodenia venoval dramatik Peter 

Kováčik (Hurban, Povstanie 1848), Karol Horák (Evanjelium podľa Jonáša (Záborského), 

Apokalypsa podľa Janka Kráľa,106 Nové pokušenie Antona, Mesianistova hlava), parodizujúci 

pohľad na romantizmus ponúkli napríklad v divadelných hrách režisér Dodo Gombár a 

dramaturg Róbert Mankovecký (Štúrovci /koncert zrušený/), Jana Juráňová (Misky strieborné, 

nádoby výborné)107 a vo viacerých poviedkach Pavel Vilikovský. Divadelné hry konfrontujú 

dobový dokument, verejnú prezentáciu so súkromným životom či s vnútornou sebareflexiou 

popredných postáv národného obrodenia. Pracujú s historicky tvorenou opozíciou popredia 

a pozadia, významného a nevýznamného, mužského a ženského. V Juráňovej hre Misky 

strieborné, nádoby výborné tradične vysoko hodnotení predstavitelia národného obrodenia sú 

redukovaní len na fragmenty svojich výpovedí, neschopní reflektovať inú rovinu života 

okrem tej vznešenej, idealistickej, nasmerovanej do budúcnosti národa. Zbavení možnosti 

konať sa v hre stávajú v konfrontácii so ženským pragmatizmom len karikatúrami svojich ideí 

(viac Mihalková, 2010, s. 147-153). Muži sú izolovaní vo vnútri svojho jazyka a jedinou 

                                                 
106 Uvedenú divadelnú hru Karola Horáka ako vytváranie obrazu romantického básnika Janka Kráľa analyzoval 
Peter Káša (2012) v knihe Okolo romantizmu a realizmu (v kapitole Smrť a čierna farba), mapuje aj podoby 
Ľudovíta Štúra v dráme (v kapitole Obraz Ľudovíta Štúra v drámach Karola Horáka a Jany Juráňovej).  
107 Hra reflektuje odlišným spôsobom tému, ktorú navrhuje analyzovať učebnica pri porovnaní tvorby Ľudovíta 
Štúra a Andreja Sládkoviča. Ich ľúbostná poézia môže byť konfrontovaná s videním a komentárom žien 
stretávajúcich sa po smrti na javisku v divadelnej hre Jany Juráňovej: „Adelka: Viete, čo o mne Štúr napísal po 
smrti? Že som bola tvor. Nie žena, nie človek, nie bytosť, nie osoba, tvor! (...) Antónia: Ja som si ani 
neuvedomovala, že žijem so slávnym Sládkovičom. Keď ma pýtal o ruku, recitoval mi Marínu.“ (Juráňová, 2005, 
s. 7, 42). 
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aktívnou mužskou postavou hry je Janko Kalinčiak, ktorý bol dostatočne blízko Ľudovíta 

Štúra, ale zároveň mu dokázal oponovať a hovoriť o ňom kriticky:  

„Kalinčiak: (...) Písal som veselé príbehy a žil smutný život. Človek sa nesmie brať tak 

vážne ako náš Lajko, lebo...  

Adelka: ...lebo si nevidí ďalej od nosa, spadne zo schodov a strelí si do nohy.“ 

(Juráňová, 2005, s. 77).  

Ženská postava v Juráňovej hre viacnásobne ironicky reflektuje Štúra:  

„Adelka: Chcel si streliť do nohy, alebo nechcel? Trafil, alebo netrafil? Kam mieril? 

A mieril vôbec?“ (Juráňová, 2005, s. 70). 

Parodizujúce tendencie v reflexii národného obrodenia sa objavujú aj v prozaických 

textoch. Poviedka Pavla Vilikovského Slovo o Divnom Jankovi, ktorá bola napísaná už v roku 

1970, no vydaná až v roku 1989, sa persiflážne viaže na príbeh balady Zakliata panna vo 

Váhu a Divný Janko a aj na ďalšie texty Janka Kráľa, pričom nejde o nadväzovanie vo 

význame glorifikácie, úcty, ale predovšetkým o ironizáciu. Citáty, fragmenty textov Janka 

Kráľa sú začlenené do kontextu súčasnosti, v ktorom ich štylistika, lexika i axiologické 

zacielenie vyznieva neadekvátne, zastaralo.108 V konfrontácii s prízemnosťou, pudovosťou 

sveta sa vo Vilikovského narácii narúša romantický model postavy – hrdinu, titana a skôr sa 

preferuje pohľad naturalistický: „Divný Janko, predivný. Je to pohľad zvonka, pohľad 

prizerača. Pohľad akéhosi chlapa z Čeboviec či Dolných Plachtiniec, estéta-naivistu, ktorého 

tiež zaujímalo vnútro panských kaštieľov; zdržal sa, známy bordelár, hľadaním kosy a keď 

dobehol, bolo neskoro. Uvidel Janka visieť dolu hlavou na zvonici. Pomyslel si: Aký je divný, 

takto dolu hlavou! Myšlienka bola úprimná. Nepredstavujme si, že odchádzal domov 

sklamaný. Veď prišiel vešať a tu, hľa, ktosi visel; bolo mu jedno kto. Túžil po kolmom pohybe, 

vertikálnom vzruchu, po silnom geste, napätí svalu. On to bol, čo skríkol, čiastočne zo 

zotrvačnosti, čiastočne zo strachu, či niečo nezameškal: „Vešajte ho! Ešte raz! Ešte mu!“ 

Ostatní sa pridali. 

Nie tam bola chyba. Títo ľudia mali svoju katarziu. Sedliak z Čeboviec cestou domov 

starostlivo obzeral kosu, či si ju cestou domov nenaštrbil na kameni. Ale Janko, ktorý sa 

nadýchol, ktorý sa rozohnal ku gestu, na ktoré sa malo odpovedať iba smrťou – kompozičnou 

bodkou? Janko, takpovediac, pripravený o pointu? Janko, tam na vŕšku, pod ním prizerači, 

statkári, paničky, vyobliekané na to divadlo ako pávy, tesári, pritesávajúci koly, príčinlivo, 

rytmicky; v slnečnom, jasnom dni, ako to sľuboval storočný kalendár; Janko, než ho zaliala 

                                                 
108 Viac k intertextualite poviedky Pavla Vilikovského v štúdii K poetike a naračným modifikáciám poviedky 
Pavla Vilikovského (v konfrontácii s poviedkou Rudolfa Slobodu) (Mihalková, 2012,  s. 97-126). 
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krv, uvidel ponad hlavy, v diaľke, kde dúfal, kde mal nárok, na prahu smrti, uzrieť čosi iné, 

uvidel kefovať holuby. Videl dolu hlavou, neomylne, veštecky. Ten, čo bol predtým hore, je 

dole. Na kefovaní to nič nemení. 

Pravda je taká: neobesili Janka, iba Divného.“ (Vilikovský, 1989, s. 124-125). 

Romantizujúce videnie skutočnosti je Vilikovského narácii cudzie, naopak aj za 

potencionálne vznešenou scénou nasleduje jej banalizovanie, prípadne sa odhaľuje jej 

pragmatická stránka: „Janko, ktorý pálil rukopisy! Čo z toho vyplýva? Azda len, že bolo 

dostať zápalky.“ (Vilikovský, 1989, s. 123). Persiflážne rozprávanie Pavla Vilikovského bude 

patriť do tej línie slovenskej prózy, ktorú René Bílik (2008, s. 226) označil ako esteticko-

problematizujúcu či skepticko-ironickú a kdesi na jej počiatku stáli Janko Kalinčiak a Jonáš 

Záborský, oproti nim sa formovala pragmatická, národno-mytologická línia v diele Mikuláša 

Dohnányho, Jozefa Miloslava Hurbana, neskôr Martina Kukučína alebo Ruda Morica. Pre 

jedných aj druhých však platí, že národné obrodenie ako zlomový historický okamih malo 

a má nespochybniteľne inšpiračný potenciál pre tvorbu slovenskej umeleckej literatúry, ktorá 

akoby vždy nanovo, inak reprezentovala minulý čas podľa špecifických ideových, 

aktualizačných, romantizujúcich či etických funkcií, ktorých dominancia závisí aj od 

kultúrneho, spoločenského kontextu autora (viac Mihalková, 2013). 

Záverom 

Neustále umelecké (a odborné) návraty do obdobia romantizmu svedčia o jeho 

podnetnosti, nadčasovosti a zároveň naznačujú nutnosť vnímať literatúru v procese, 

prienikoch, nie izolovane, v uzavretých etapách.  

V kapitole Slovenský literárny romantizmus v školskej praxi (interpretačné a tvorivé 

príležitosti) som hľadala vhodné postupy, metódy ako sprístupniť texty slovenského 

romantizmu žiakom zaujímavým spôsobom. Interpretácia vybraných básnických textov 

slovenského romantizmu sa realizovala prostredníctvom tvorivých metód uplatniteľných 

v školskej praxi, v ktorých direktívne zadania nahradili otvorené, provokujúce a motivačné 

formulácie zamerané viac na zručnosti ako znalosti žiakov. Ponúknutý súbor interpretácií, 

aktivít, námetov bude snáď inšpiratívnym materiálom pre tých učiteľov, ktorí chcú hovoriť 

o textoch slovenského romantizmu tvorivo.  

 

 
 
 
 
 


