SLOVENSKÁ ROMANTICKÁ LITERATÚRA (1830 – 1850 )
Spoločenská situácia:............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Spoločnosť česko-slovanská: Národný, politický program novej generácie. Základom bolo samovzdelávanie
študentov. Zakladatelia: ............................................... a ......................................... rok 1829 na bratislavskom
lýceu. Vláda zakázala hnutia mládeže v roku 1836 a spoločnosť zanikla. Činnosť však pokračovala na
bratislavskom lýceu na Katedre ..............................................................................., ktorej vedúcim
profesorom bol Palkovič a jeho zástupcom .......................................................

NOVÁ KODIFIKÁCIA SPISOVNÉHO JAZYKA:
Národný program štúrovcov nastolil otázky spisovného jazyka. V júli, v roku ................. na ...........................
fare v ................................... sa stretli tri významné osobnosti: ..........................................................................
a dohodli sa na uzákonení spisovného jazyka. Základom sa stal jazyk z okolia ................................................,
čiže tzv. ............................................................ nárečie a jazyk spočíval na .......................................................
princípe (píš ako počuješ).
Národné a politické centrum na Slovensku: mesto .............................................
24. Apríla 1836 sa uskutočnila vychádzka na Devín na znamenie vernosti vlasti, účastníci prijali symbolické
slovanské mená (Ľudovít VELISLAV Štúr, Jozef MILOSLAV Hurban).
V roku 1843 bol Ľudovít Štúr odvolaný z Katedry reči a literatúry československej pre vlasteneckú činnosť.
Jeho najhorlivejší prívrženci demonštratívne odišli z Bratislavy do Levoče. Janko Matúška napísal báseň,
ktorá sa stala našou hymnou ........................................................................
Znaky slovenskej romantickej literatúry:
1) hlavným literárnym druhom je lyrika, ktorou je vyjadrená láska k .............................
2) inšpiráciou je ľudová ....................................... – ľudová pieseň, balada, sylabický veršový systém...
3) veršovaná epika je popretkávaná lyricko-reflexívnymi prvkami.
4) vznikajú historické povesti
5) tematika ................................., zobrazenie .................................. ľudu a slovenskej ................................
6) kolektívny hrdina .......................................................................................................................................
7) národná .............................................., národovci, vlastenci.
ČASOPISY : Slovenské národné noviny s literárnou prílohou Orol tatranský; Slovenské pohľady, Plody...

ĽUDOVÍT ŠTÚR (*1815 , + 1856)
Narodil sa v Uhrovci v rodine učiteľa, kde získal základné vzdelanie. Študoval na
nemeckom gymnáziu v Rábe, na evanjelickom lýceu v Bratislave. Študoval na univerzite
v Halle. Bol redaktorom a vydavateľom Slovenských národných novín v BA.
V septembri 1848 sa vo Viedni utvorila Slovenská národná rada na čele so Štúrom,
Hurbanom a Hodžom, ktorá organizovala povstanie proti uhorskej vláde. Povstanie bolo
ministerským predsedom Bachom potlačené a demokratické slobody zrušené. Od roku
1851 žil pod policajným dozorom v Modre. Na následky pri poľovačke zomrel. Je
pochovaný v Modre. Bol politik, jazykovedec, básnik, filozof, historik, publicista,
redaktor.
Tvorba:
Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí: odôvodnil potrebu uzákonenia spisovnej slovenčiny.
Náuka reči slovenskej: je to gramatika nového jazyka, poznatky z hláskoslovia, morfológie, pravopisu a skladby.
Žiadosti slovenského národa: žiadal uplatnenie slovenčiny na školách a úradoch, žiadal autonómiu Slovenska
v rámci Uhorska.
Dumky večerní: zaznieva romantický smútok vychádzajúci z rozporu medzi snom a skutočnosťou.

Smlúva Slováku: vyjadruje lásku k domovu a k Slovákom.
O národních písních a pověstech plemen slovanských: dôraz na ľudovú slovesnosť, z ktorej pramení láska
a obetavosť za vlastný národ.
Ukážky:

