
4  

 

ÚVOD 

 

 

Slovenský literárny romantizmus sa ako súčasť národného obrodenia konštituoval 

v 30. rokoch 19. storočia a doznieval v 70. rokoch 19. storočia, zaznamenal výrazný zdvih 

v predrevolučných 40. rokoch a potom v  matičných 60. rokoch 19. storočia. Nastupujúca 

generácia slovenských romantikov sa formovala v študentských spoločnostiach (Bratislava, 

Levoča) a svoje práce publikovala najprv v časopisoch (Hronka, Tatranka, Květy) a 

v almanachoch (Plody, Jitřenka). Slovenský literárny romantizmus sa naplno rozvinul po 

uzákonení štúrovskej spisovnej slovenčiny aj vďaka ďalším publikačným možnostiam 

(almanach Nitra, časopis Slovenské pohľady, noviny Slovenské národné noviny s literárnou 

prílohou Orol tatranský). Po nútenom odchode Ľudovíta Štúra z miesta námestníka profesora 

Juraja Palkoviča na bratislavskom lýceu sa centrom diania stalo lýceum v Levoči, kde 

pracovala Jednota mládeže slovenskej na čele s Jankom Franciscim-Rimavským a kde boli 

vychovávaní poprední predstavitelia slovenského literárneho romantizmu ako Ján Botto, 

Pavol Dobšinský či Ján Čajak, výsledkom ich študentskej aktivity boli rukopisné zábavníky 

Život, Holubica, Považie. V 60. rokoch 19. storočia, po páde Bachovho absolutizmu nastalo 

nové oživenie aj v literatúre (časopisy Sokol, Orol, Černokňažník, almanachy Lipa, Minerva, 

Tábor) späté s menami ako Jonáš Záborský, Ján Palárik, Gustáv Kazimír Zechenter-

Laskomerský, Ľudovít Kubáni. Zložitosť slovenského literárneho romantizmu vyjadruje 

koncepcia „trojprúdovosti romantizmu“ Oskára Čepana (revolučný, národno-vlastenecký a 

mesianistický romantizmus) alebo „dvojprúdovosti romantizmu“ Ladislava Čúzyho: 

duchovno-mesianistický prúd (Michal Miloslav Hodža, Samo Bohdan Hroboň, Peter Kellner, 

Mikuláš Dohnány, Pavol Dobšinský) a predmetno-pragmatický prúd, ktorý sa ďalej člení na 

dve línie: folklorizujúcu (Samo Chalupka, Janko Kráľ, Ján Kalinčiak, Ján Botto) a artistnú 

(Samuel Vozár, Andrej Sládkovič). 

Vysokoškolská učebnica Romantizmus v literárnohistorickej a interpretačnej reflexii 

vzhľadom na množstvo odbornej literatúry, zborníkov, monografií, tematicky či genologicky 

orientovaných štúdií týkajúcich sa slovenského literárneho romantizmu neponúka všeobecné 

literárnohistorické konštatovania, ani širšie koncipované charakteristiky autorských dielní, ale 

sústreďuje sa na riešenie takých parciálnych problémov, ktoré zatiaľ v mozaike slovenského 

literárneho romantizmu chýbajú. Vysokoškolská učebnica prináša autorkine výsledky 

výskumu slovenského literárneho romantizmu a má tri časti, v ktorých boli uplatnené rôzne 

metodologické prístupy: prvá časť predstavuje prehľad literárnohistorickej reflexie 
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slovenského literárneho romantizmu, druhú časť tvoria kapitoly zamerané na interpretáciu 

básnických textov vybraných autorov a žánrov slovenského literárneho romantizmu a tretia 

časť má aplikačný charakter, ponúka súbor interpretačných aktivít použiteľných na hodinách 

literárnej výchovy.  

V prvej kapitole učebnice sú analyzované a komparované literárnohistorické reflexie 

slovenského literárneho romantizmu, pars pro toto zastúpené projektmi Jozefa Miloslava 

Hurbana, Michala Chrásteka, Jaroslava Vlčka, Svetozára Hurbana Vajanského, Štefana 

Krčméryho, Dobroslava Chrobáka, Alberta Pražáka, Andreja Mráza, Milana Pišúta, Jána 

Bédera, Oskára Čepana, Viktora Kochola, Stanislava Šmatláka a Imricha Sedláka. Vzhľadom 

na charakter učebnice bol výber orientovaný na syntetizujúce texty o slovenskom literárnom 

romantizme ako súčasti dejín slovenskej literatúry. 

V ďalších kapitolách učebnice pôjde o prepojenie literárnoteoretického, literárno-

historického a čiastočne aj didaktického hľadiska pri kontakte so slovenskou romantickou 

poéziou, o interpretáciu básní Janka Kráľa, Sama Chalupku, Sama Bohdana Hroboňa, 

Mikuláša Dohnányho, Janka Matúšku a žánrových variantov balady, reflexívnej poézie, 

prírodnej lyriky a nakoniec, hádam najkomplexnejšie, dumy. Cez interpretáciu konkrétneho 

textu s jeho literárnosmerovými a žánrovými determináciami sa synekdochicky predstaví 

poetika básnických osobností a základné znaky slovenského literárneho romantizmu.  

Posledná kapitola učebnice Slovenský literárny romantizmus v školskej praxi 

(interpretačné a tvorivé príležitosti) vychádza z poznania doterajšieho výskumu slovenského 

literárneho romantizmu, kriticky reflektuje súčasný stav sprístupňovania romantickej tvorby 

v školskej praxi a kladie si za cieľ nachádzať interpretačné postupy, ktoré povedú 

k prehĺbeniu poznania slovenského literárneho romantizmu. Prelínanie námetov na didaktické 

aktivity s interpretačnými pasážami v učebnici naznačuje ako možno literárnovedný prístup 

prepojiť s didaktickým. Na hodinách literárnej výchovy na nižšom a vyššom stupni 

sekundárneho vzdelávania navrhujem uplatniť interpretačné metódy, ktoré podporujú tvorivé 

a kritické myslenie študenta a rozvíjajú jeho čitateľské, estetické i emocionálne zručnosti. Na 

záver sú uvedené stručné informácie o umeleckých návratoch k slovenskému literárnemu 

romantizmu, ktoré vznikali od 19. storočia až do súčasnosti a svedčia o jeho inšpiratívnosti, 

nadčasovosti a zároveň naznačujú nutnosť vnímať literatúru v procese, prienikoch, nie 

izolovane či v uzavretých etapách. 

Vysokoškolská učebnica Romantizmus v literárnohistorickej a interpretačnej reflexii 

je určená tým, ktorí chcú porozumieť literatúre a majú ambíciu sprístupniť ju študentom 

spôsobom, ktorý vyprovokuje ďalšie čítanie, otázky, prípadne podnieti vlastnú tvorbu. 




