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ZÁVER 

 

 

Umelecký text predstavuje inšpiráciu pre čitateľa a funguje ako iniciačný činiteľ na 

ceste hľadania samého seba aj porozumenia si navzájom.  

Zámerom vysokoškolskej učebnice Romantizmus v literárnohistorickej 

a interpretačnej reflexii nebolo predstavenie slovenského literárneho romantizmu ako 

komplexného literárneho javu, ale išlo o riešenie parciálnych problémov, o zmapovanie 

literárnohistorickej reflexie slovenského literárneho romantizmu v syntézach dejín slovenskej 

literatúry, o interpretáciu básnických textov vybraných autorov slovenského romantizmu 

(Janko Kráľ, Samo Chalupka, Samo Bohdan Hroboň, Mikuláš Dohnány, Janko Matúška) 

a o ponuku tvorivých metód na prácu s umeleckým textom slovenského romantizmu, ktoré je 

možné realizovať v školskej praxi na hodine literárnej výchovy.  

Prvá kapitola učebnice bola zameraná na prezentáciu literárnohistorických reflexií 

romantizmu, ktoré ako súčasti dejín slovenskej literatúry predstavujú pre študenta 

východiskový študijný materiál, no zároveň si vyžadujú kritického čitateľa, schopného 

interpretovať predložené fakty, ich výber aj triedenie. V kapitole som sa preto okrem 

deskripcie pokúsila aj o komparáciu jednotlivých prístupov k písaniu dejín slovenskej 

literatúry a naznačila som možné problematické miesta súvisiace s periodizáciou aj so 

samotným vymedzením slovenského literárneho romantizmus závislom často na postoji, 

názorovej orientácii,  hodnotiacich kritériách literárneho historika. 

Interpretačné kapitoly učebnice sa venovali konkrétnym básňam Janka Kráľa (Zakliata 

panna vo Váhu a Divný Janko), Sama Chalupku (Mor ho!) a Sama Bohdana Hroboňa 

(Rozpejánok, Slovopieseň). Ďalšie kapitoly, ktoré zjednocovalo zameranie sa na analýzu 

kategórie priestoru, interpretovali reflexívnu, prírodnú lyriku Mikuláša Dohnányho a Janka 

Matúšku. Predposledná kapitola predstavila obľúbený žáner slovenského literárneho 

romantizmu – dumu. Množstvo básnických textov označených ich autormi ako dumy 

umožnilo identifikovať variácie žánru od lyrických autoprezenčných, sebareflexívnych dúm 

cez príležitostné, vlastenecko-apelatívne dumy až po epické dumy. 

V poslednej kapitole boli spojené interpretačné časti s prezentáciou metód, ktoré sa 

osvedčili pri analýze umeleckého textu v školskej praxi a pomocou ktorých možno rozvíjať 

predstavivosť študentov aj ich schopnosť racionálnej dedukcie, kritického hodnotenia textu, 

a ktoré podnecujú ich vlastnú kreativitu. Veľké množstvo publikácií sa venuje metódam 

tvorivej interpretácie, dramatiky či tvorivého písania, avšak značná časť z nich vychádza 



149  

 

z kontaktu s dieťaťom, žiakom primárneho prípadne nižšieho sekundárneho vzdelávania. Istý 

deficit kreatívneho prístupu vo vzdelávaní študentov vyššieho sekundárneho vzdelávania sa 

stal jedným z impulzov na napísanie tejto práce. Precenenie historickej hodnoty textu 

v školskom prostredí, pričom nechcem popierať jej závažnosť, vytesňuje ostatné 

(potencionálne) významy diela. Netreba zabúdať na  nadčasovosť umenia, jeho neustálu 

aktuálnosť, teda schopnosť osloviť, zasiahnuť čitateľa v ktoromkoľvek čase. Nepochybne 

interpretácia v kontexte doby, v ktorej dielo vzniklo (a na ktorú často aj odkazuje) 

spoluvytvára literárnohistorické poznanie a pochopenie, ak však cieľom literárnej výchovy 

nie je len kognitívne poznanie (literárnohistorických a literárnoteoretických) faktov (a nemalo 

by byť), potom ruka v ruke s literárnohistorickou interpretáciou by mala kráčať aj jej 

aktualizačná verzia, bez ktorej sa len ťažko dostaví emočné a estetické prežívanie umenia.  

Vysokoškolská učebnica Romantizmus v literárnohistorickej a interpretačnej reflexii 

bola predložená s nádejou, že súbor interpretácií, aktivít, námetov bude snáď inšpiráciou pre 

čitateľov i (budúcich) učiteľov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




