JANKO KRÁĽ (1822-1876) – Narodil sa v Liptovskom Mikuláši, študoval na evanjelickom lýceu v Bratislave. Bol
najrevolučnejší a najsubjektívnejší básnik spomedzi štúrovcov. V revolučných rokoch 1848 v Honte spolu s priateľom
Rotaridesom vzýval ľud proti pánom. Za buričstvo dostal 10-mesačný trest v Šahách a Pešti. Zomrel chudobný na týfus.
Znaky lyrickej tvorby:
1. V lyrickej poézii romantickí autori preberajú mnohé básnické prostriedky z ................................... slovesnosti.
2. Vplyvom revolúcie vzniká ......................................... téma a teda ...........................................................................
3. Spoločenská lyrika .....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
4. V rámci spoločenskej lyriky vznikajú básne .............................................................................................................
Tvorba Janka Kráľa: básne Orol vták, Duma bratislavská, balady: Zakliata panna vo Váhu a divný Janko.

Znaky lyrickoepickej poézie:
1.autori písali balady: ...........................................................................................................................................................
2. alegória .............................................................................................................................................................................
BALADA:
1. Ľudová balada = báseň/pieseň s pochmúrnym dejom, epický rozprávač, dramatická udalosť s prudkým spádom deja
bez dlhých opisov, trojstupňová gradácia deja......................................................................................................................,
prítomnosť nadprirodzených bytostí, ľudová reč.
2. Villonská balada = zvyčajne lyrická báseň, lyrický subjekt, výsmech a satira, báseň postavená na kontrastoch, 4 strofy.
3. Romantická balada = ponáša sa na ľudovú, tragický koniec, nadprirodzené bytosti napr. ......................................,
subjektivizovanie ľudovej balady (okrem epického rozprávača je prítomný aj lyrický subjekt) napr. ...................................
........................................., sociálna balada (smrť nezapríčiní osud, nadprirodzená bytosť, ale reálna udalosť, napr. vojna.
Napr. Zabitý od J. Kráľa.

Zakliata panna vo Váhu a divný Janko
V prvej časti autor nenachádza nikde pokoj a vykresľuje lyrický obraz svojho vnútra. Nikto v dedine nechápe divného,
hrdého, ukrutného Janka, preto sa uzatvára do samoty, do prírody. Lyrický hrdina sa mení na baladickú postavu divného
Janka, ktorý sa rozhodne oslobodiť zakliatu pannu. Druhá časť je baladická, autor v nej poskytuje dynamický opis
prírody, využíva gradáciu. Janko uvidí zakliatu pannu, vrhá sa do Váhu, aby ju zachránil, no sám hynie. Krátky záverečný
epilóg zobrazuje posmrtné splynutie hrdinu s prírodou. Hrdina zomiera pre rozpor medzi snom a skutočnosťou. Ideovým
zámerom balady je šľachetná obeť za blízkeho.

