SLOVENSKÁ OSVIETENSKÁ A KLASICISTICKÁ LITERATÚRA NA ÚZEMÍ SLOVENSKA
1780 – 1815
- snaha o uzákonenie slovenčiny za spisovný jazyk Slovákov
- starostlivosť o povznesenie slovenského ľudu vydávaním ľudovýchovných diel a časopisov
- podpora reforiem osvietenských panovníkov

Mária Terézia
- reorganizácia súdnictva – zakázala telesné tresty poddaných
- regulácia nevoľníckych povinností – Tereziánsky urbár – dala pospisovať všetku pôdu, určiť jej kvalitu, kto mal
menej kvalitnú pôdu, nedával toľko úrody. Bol písaný v jazyku ľudu.
- všeobecná reforma školstva – zaviedla povinnú školskú dochádzku, vymedzila školy základné, meštianske, lýcea
Jozef II.
- pokračoval v reformách Márie Terézie.
- zrušil nevoľníctvo
- úplná sloboda tlače
- Tolerančný patent (sloboda náboženstva)
- zrušenie žobravých mníchov
- obmedzenie počtu náboženských sviatkov
Slovenské učené tovarišstvo
- 1792 – spolok založený katolíckymi vzdelancami s cieľov vydávať a šíriť knihy v bernolákovčine,
ktoré mali mravne a hospodársky pozdvihnúť slovenskú pospolitosť. Riaditeľ = Bernolák, tajomník
a pokladník = Fándly
Anton Bernolák 1762 – 1813
rodák zo Slanice na Orave, vyštudoval teológiu v Trnave, vo Viedni a v Bratislave. Pôsobil ako
tajomník arcibiskupa v TT, neskôr až do svojej smrti ako dekan a správca hlavnej mestskej školy
v Nových Zámkoch, kde je pochovaný.
- kodifikoval spisovnú slovenčinu na základe jazyka vzdelancov v okolí Trnavy, r.1787
-diela:
Jazykovedno-kritická rozprava o slovanských písmenách – Pravopisná sústava vypracovaná v tomto
spise vychádza z foneticko-fonologických princípov a predstavuje zásadný krok ku kodifikácii
slovenčiny.
Slovenská gramatika – učebnica SJ pre školy, odôvodňuje uzákonenie slovenčiny.
Etymológia slovenských slov – príručka o tvorení slov
Slovár Slovenskí-Česko-Latinsko-Ňemecko-Uherskí – príručka slovnej zásoby.

ZNAKY BERNOLÁKOVČINY:
fonetický pravopis: píše sa iba i, í (y, ý nie je) - pravidlo „Píš, ako počuješ.“,
použil aj stredoslovenské prvky (ide najmä o ď, ť, ň, ľ),
každé podstatné meno sa píše s veľkým písmenom (Woda, Zima),
mäkkosť ď, ť, ň, ľ sa vždy označuje (Kňižki, rozľičních),
hláska j sa píše ako g (gazik),
dvojité w sa píše ako v,
neexistujú dvojhlásky (posilagú, Rečám),
predložky s a z sa píšu podľa výslovnosti (s Kaplnki, z Adamom),
zavádza sa spoluhlásková skupina šč (ešče, púščať)
Bernolákov spisovný jazyk šírili:
Juraj Fándly- Dúverná Zmlúva mezi Mňíchom a Diáblom (štýl populárno-vedecký)
Ján Hollý- eposy z dejín Slovákov, Selanky (štýl literárno-umelecký).

UKÁŽKY BERNOLÁKOVČINY:

Miľí Slowáci! chceťeľi mať, w budúcich Stoľetách našého Národu chwáľitebné, a pamatliwé Méno, pre
toto, a pre Sláwu geho, eščš wás gednúc láskawe, srdečne napomínám: podľa možného Spúsobu
dopomahagťe k Tlačeňú našínskích Kňích; gako gá wám s túto mogú Prácú, a Radú dobre pragem, tak
wi z wašého Srdca mogému zdrawí...
J. Fándly – Piľní domagší a poľní Hospodár (úryvok

Juraj Fándly 1750 – 1811
Podporil zrušenie žobravých mníchov, kritizoval bohatstvo kláštorov
- Dúverná zmluva medzi mňíchom a diáblom – dielo napísal vo forme dialógu
- Píľní domajší a poľní hospodár, - ľudovo-výchovné diela, ktoré dávajú rady napr. roľníkom.
- Slovenský včelár,
- Zelinkár
Jozef Ignác Bajza 1755 – 1836
-katolícky kňaz
René mládenca príhodi a skusenosťi – prvý slovenský román! Ide o výchovný román, kritika zemepánov,
cirkevnej vrchnosti, žobravých mníchov, bol napísaný zvláštnym pravopisom, ktorý Bajza navrhol.

Dúvernéj zmlúvi mezi mňíchom a diáblom, obsahujíca sedem príčin starodávních aj včulajších
reholňíckích premen
Sedem príčin reholňíckích premen
T.: Najprv vám vičítám sedem schodkóv, po kterích mňísi a reholňíci volakedi aj v temto osemnástem
stoletu začali odstupovat od svého prvného založeného svatého základu, a to bude tích sedmero príčin,
pre které oňi včul trpá takéto premeni.
Príčina I. Školi a učení mňíské. Ked sa školskému učeňú odezdali, od svého štvorakého cílu odstupuvat
začali. Kterí boli k umeňú schopnejší a múdrejší, písmam a kňihám sa odezdávali a sprosťejší k rukovnéj
práce a k domajšému hospodárstvú boli odsúďení, odkad pošlo, že sa na dvojo rozďelení vícej a vícej
rozmnožovali.
II. Rozmnožeňí mňíchov. Kterí rozmnožení a mnohorázi od sveckích patrónov a dobroďincov pri
vistaveňí jejich klášterov k budúcnému viživeňí zle zaopatreňí, abi sa mohli živit, sebe aj svím
nasledovňíkom hospodárit k temuto cílu najlepší spúsob našli, opustíce rukovnú robotu, chiťili sa žebroti.
Odtád pošla treťá príčina včulajšého obnovená i zrušeňá.
III. Rozmnožeňí žebrajících mňíchov. Kterí neohledajíce sa na drahé roki lebo na laciné viživeňí,
neprehlédajíce suché lebo rodné čase vždicki vícej (jako od chudobného tak od bohatého tri, štyri rázi do
roka žadajíce) s krajni do tajních klášterních kútov vinášali, a to mnoho rázi aj všelijakíma, dobré čnosťi
kazícíma nálezki a fortíli. Odtád pošla štvrtá príčina.
IV. Nálezki a fortíli kveštárov. Kterí, abi svích dobroďincov k sebe nakloňili, všelijakíma fortíli aj
šibalstvím hleďeli jích obendiť a ked jím toto nepanuvalo, aj katolického učená a spasitedlné umeňí jim k
vúli volnejší popúščali. Odtád pošla pátá príčina.
V. Nakazené, od mňíchov na volno popušťené katolické mravné učení, podla kterého, abi k sebe sprostích
luďí privábili, vimisleli všelijaké nové mňíské, klášterské pobožnosťi. Odtád pošla šestá príčina.
VI. Nové vimislené mníské pobožnosťi; jaké oňi rozličné pod všelijakíma spúsobi aj ve svojích
klášterskích, aj v inších fárskích kosteloch kunštovno uvédli. Na rozmnožení tíchto klášterskích
pobožnosťí aj mňísi fratri (laici), idúce mezi sprostích luďí na kveštu, mnoho dopomohli, rozdávajíce
všelijaké mňíské dari, znaki a címere tích mňískích pobožnosťí, a preto aj odtád pošla včulajšého
mníského obnoveňá i zrušeňá sédma príčina.
VII. Fratres laici, kterí ze svojíma kveštámi mnoho, vícej, ale ze svojú rukovnú prácu a najvícej ze svíma
remeslámi, ze svíma remeselníckíma kunšti a hospodárstvím dopomáhali k shromažďeňú a k rozmnožeňú
mňískích statkov a bohactva. A toto bola ostatná, ale aj najvatšá príčina osmá včulajších reholňíckich
premén. Ale o téjto, ked sa na takto rok tuto zdraví zendeme, téš sa dúverne pozmlúvame.
A.: Čudné sú toto né len príčini, ale aj ďivné novini. Titinille, ti mnoho pochibuješ, ked títo veci
spomínáš, vícej divnejšého dokážeš, ked každú túto príčinu obšírnejší viložíš a tvé viložeňí jako s
príkladi, tak téš z dúkladi a hodnoverníma príčinámi potvrďíš.
T.: Vi ste se stavali v predešléj zmlúve, že vi málo ze seba mlúvite, ale ze starodávních historí cirkevních,
ze starodávních mňískích kronikárov, ze starích písem a z mnohéj hodnovernéj skusenosťi. Toto budú
studnice a prúhi aj mojéj nasledujícej reči a kdo bude o ňéj pochibuvat, nech jejnú pravdu hledá v tíchto
predmenuvaních pokladnicách, ve zrušeních klášterskích bibliotékách aj v mojéj skúsenosťi. Podme
techda k rozprávke.
+ ukážky z čítanky : Jazykovedno-kritická rozprava o slovanských písmenách, Piľní domajší a poľní
hospodár, Zelinkár, René mláďenca príhodi a skúsenosťi

