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JEGYZETEK A SZLOVÁK ROMANTIKUS NEMZETTUDAT 
KIALAKULÁSÁHOZ ÉS FEJL DÉSÉHEZ 

Peter Káša 

(Eperjesi Egyetem, Eperjes, Bölcsészettudományi Kar) 

A romantika és a romantikus gondolkodás a közép-európai kulturális térség-
ben els sorban az új esztétikához kapcsolódik, amely dinamizálta a meg-
csontosodott neolatin és francia klasszicista normákat. Ezek a tendenciák azon-
ban szoros összefüggésben voltak a szélesebb összeurópai „paradigmaváltással” 
és a „régi” nemesi konzervativizmus „új”, urbánus liberalizmusba történ  átme-
netével. A nyitottságot, ill. az új m vészeti és társadalmi struktúrák keresését 
állította szembe a racionalista konstrukciókkal, normákkal és konvenciókkal. A 
romantikus mozgalom mindig többféle alakban és variációban nyilvánult meg. 
Nemcsak esztétikai paradigmaváltást eredményezett, hanem a közösségi tudat 
(nyelv, rétorika, életmód, politizálás...) dekonstrukcióját és átalakulását is. „A 

képzel er  (imagination) legaláb annyira hordoz társadalmi és politikai szere-

pet, mint poétikait vagy filozófiait.”1 

Ezekben a keretekben kell vizsgálni a szlovák romantikus mozgalmat is, 
amely a szlovák etnikum kulturális, társadalmi és gazdasági felemelésére, ill. a 
Magyarhonon (Uhorsko-n) belüli „szlovákság” körülhatárolására és definiálásá-
ra irányult. A fiatal szlovák értelmiségiek (nemzetébreszt k) a kollektív össze-
tartozás érzését táplálták, és az egyesített „szlovák államot” a közös nyelv, a 
közös történelmi tudat és kulturális hagyományok bázisán képzelték el. Ezekben 
a folyamatokban kulcsszerepe volt a „szó embereinek” – költ knek, filozófu-
soknak, népdalgy jt knek –, akik nagyon gyorsan a „tettek emberévé”, ideoló-
gussá és politikussá n tték ki magukat. Ezt a különös, de tipikusan közép-
európai jelenséget, a „költészet és a politika” felcserélhet ségét, világosan meg-
határozta Jozef Miloslav Hurban „esztéta és ideológus”, amikor a következ ket 
írta: „Az élet költészet és a költészet élet.” Ez azonban csak romantikus képzelgés 
vagy vágy volt, amelyet a szüntelen keresés, ill. a romantikus - idealista álmodo-
zás és az él  valóság komplikált igazsága közötti ingadozás kísért. Az emanci-
pációra törekvés az 1848/49-es szabadságharcban csúcsosodott ki, amikor a 
szlovák intelligencia képvisel i, a történelemben el ször, megpróbálták a ro-
mantikus elképzeléseket politikailag realizálni. Az eredmény azonban a remény-
telenség, a hiábavalóság és az árulás érzésével kevered  keser  valóság lett.2 

                                                      
1
  FOREST, PYLE: Képzel er  és ideológia. Helikon. Irodalomtudományi Szemle. 2000/1-2. 

LXVI. évfolyam, 31.2. 
2
 PETER ZAJAC: Kolektívna identita ako problém kultúrnej pamäti. In: Krajina bez sna. 
Kalligram, Bratislava. 2004. 21–28. 
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A szlovák romantikus mozgalom egy komplikált és bels leg differenciált fo-
lyamat utolsó fázisa, amelyet a szlovák irodalom- és m vel déstörténetben le-
egyszer sítve nemzeti mozgalomnak vagy nemzeti megújhodásnak neveznek. 
Az 1780–1849 közötti évekr l van szó, amelyeket a következ  id szakokra 
bonthatunk: 

1. A magyarhoni hazafiság (hungarus patriotizmus) lecsengése és a szlovák-
ság meghatározása katolikus körökben (1780–1820); 

2. A szláv kölcsönösség ideájának születése és a cseh–szlovák kulturális és 
szellemi egység megújítása evangélikus körökben (1820–1836); 

3. Katolikusok és evangélikusok szimbolikus egyesítése és a szlovák roman-
tikus nemzeti tudat – a modern nacionalizmus – formálása (1836–1849). 

El feltételek (1780 – 1836) 

Az els  id szak Anton Bernolák felvilágosodáskori katolikus pap nevéhez 
f z dik, aki a jozefinizmus szellemében szervezte közösségét, kodifikálta az új 
szlovák nyelvet, megírta az els  grammatikát, összeállította ötnyelv  szótárát és 
elkészítette a Biblia szlovák fordítását. Ebben a szellemi-m veltségi környezet-
ben egészen természetes módon formálta a kollektív szlovák identitás érzését is, 
de a magyar államiság, a natio hungarica és a Szent István-i szellemi hagyomá-
nyok keretein belül. Új grammatikájában a szlovák nyelvr l, mint „lingua 

slavonica in Hungaria” vagy „lingua panonio - slava” ír. E történelmileg jelen-
t s esemény interpretációiban azonban gyakran került sor (és kerül sor még ma 
is) látókörsz kítésre és sematikus ábrázolásra, miszerint ez a szlovák nemzettu-
dat irodalmi, konfliktusmentes fejl dése. A Bernolák-iskola ún. nemzetébreszt  
jellegét gyakran túlértékeljük, miközben elfelejtjük, hogy a felvilágosodás korá-
ban a nyelv egészen más min ség  és szociális státusú volt, mint a kés bb, a 
romantizmus idején. A racionalizmusra és a m veltség növelésére irányult. Az 
új nyelvek (mint a szlovák is) kodifikációjának feladata a „centrum és periféria”, 
a magas és alacsony társadalmi rendek közötti kommunikáció optimalizálása 
volt, de még az új nyelvi közösségek alakulása sem a „nemzeti kizárólagosság” 
hangsúlyozására, hanem „csupán” az etnikumok közötti együttm ködés effektí-
vebb formáira összpontosult. 

A mozgalom hívei között számos magas egyházi beosztású személy volt, 
többek között Rudnay Sándor, a magyarországi katolikus egyház esztergomi 
bíboros prímása is. Kés bb, más viszonyok és feltételek között, 1834-ben Budán 
létrejött a Spolok milovníkov slovenskej re i a literatúry slovenskej (a Szlovák 
Nyelv és Irodalom Kedvel inek Egyesülete), amely a szlovák katolikusok és 
evangélikusok – ez utóbbiak liturgikus nyelvként még mindig a cseh nyelvet 
használták és a csehszlovák törzsi egység tradícióját követték – fokozatos egye-
sítésére törekedett.  

A szlovák kulturális környezethez szorosan kapcsolódik a szláv kölcsönösség 
eszméje is. Az elmélet kezdetei Ján Kollár evangélikus prédikátor nevéhez 
f z dnek, aki Turóc megyei származású volt, s aki evangélikus papként harminc 
évig élt és m ködött Pesten, a hungarus/magyar reform-, illetve nemzeti mozga-
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lom kialakulásának központjában. A modern német és magyar nacionalizmus – a 
hungarus patriotizmus let nésével együtt – arra ösztönözték t, hogy „alternatív 
fiktív világokat” építsen, amelyek egybeestek a „romantikus idealizmus” német 
modelljével. Látta a „szegény és tragikus” valóságot, de a régi id k egyértelm  
világosságát is elképzelte, amely átsz r dik a jöv  „szláv világába”. Nemcsak a 
szláv kölcsönösség „prófétája és apostola” lett, hanem a „szlovák nacionaliz-
mus” atyja is: „Kollár els ként vetette fel az államhaza (Magyarhon) és a nem-

zethaza kérdését. Az el bbit m vi alakzatnak tekintette, amelyet hidegen foga-

dott, és többé-kevésbé szükségesnek ismert el. A szlávok valódi (nemzeti) hazá-

jának Pánszláviát (Všeslávia) ... a megálmodott mítikus ideált tartotta.”3 A szlo-
vák romantikusok fiatalabb generációja Kollár elképzeléseihez ambivalens mó-
don viszonyult. Az egyik oldalon ugyan elutasították a „konzerválódott cseh-
szlovák törzsi és nyelvi egységet”, a másikon viszont eltöltötte ket a pánszláv 
kölcsönösség szellemi víziója. A szlovák sajátságot a szlovák etnikum érdeké-
ben végzett nagyon konkrét tettekkel érvényesítették, de a „szélesebb és mé-
lyebb” szlávság – magasabb szellemi elvként és messianisztikus koncepció for-
májában gyakran megjelen  univerzális értékként – kontinuusan élt a tudatalatti-
jukban. 

Ján Kollárhoz mintegy automatikusan és természetesen kapcsolódik Pavel 
Jozef Šafárik (a tankönyvekben eléggé leegyszer sítve a nemzeti megújhodás 
Kollár–Šafárik korszakáról írnak), aki ugyan generációs és eszmei útitársa volt, 
de szlávság- és szlovákság-képe jelent sen eltért Kollárétól. Šafárik gondolatvi-
lága nemcsak a felvilágosult m vel dés szellemével, hanem a természetesség és 
a természetes értékek iránti romantizáló vággyal is átitatott. Korai szövegeivel 
túllép a nyelv és az irodalom régi, hagyományos felvilágosult-racionalista mo-
delljein, és egyúttal az új, természetesebb struktúrák jeleit mutatja. Kijelenti, 
hogy: „a tanult szerz k durva nyelvezete nem az egyszer  nemzet nyelve”, az 
egyszer ség és természetesség esztétikáját vázolja, jelzi a nemzet és nyelv kö-
zötti új kötelékeket, tehát a nemzeti irodalom új lehet ségeit is. Šafárik szlovák-
ság ábrázolása világos vázlatot kapott a Dejiny slovanskej re i a literatúry 

všetkých náre í (1826) c. áttör  jelent ség  irodalomtudományi munkájában, 
amelyben fiatal filológusként-szlavistaként tulajdonképpen el ször mutatta be 
rendszerezve a – szlávság keretein belül autonóm és sajátságos – „szlovák nyelv 
és irodalom” rendszerét. Természetes, hogy ez a koncepció még nem váltott ki 
nyílt és szenvedélyes reakciókat, de teret nyitott a csehszlovák egység és a ha-
gyományos szláv eszme új lehet ségeir l szóló párbeszédnek. Respektálta tehát 
a hagyományos evangélikus csehszlovák szellemi tradíciót, ugyanakkor elismer-
te más specifikus reális entitás – a magyarhoni szlovák irodalom és a magyarho-
ni-szlovák nyelvjárás – létezését is, azt a tényt tehát, hogy létezik a szlovákok-
nak valódi nyelve – a szlovák nyelv. Ezekb l az összefüggésekb l általánosan 
ismert, hogy Šafárik, a fent említett megfogalmazások ellenére, nem fogadta el 

                                                      
3
 DUŠAN ŠKVARNA: Ján Kollár a formovanie modernej slovenskej ideológie. In: Ján Kollár a 
slovanská vzájomnos . Genéza nacionalizmu v strednej Európe. Bratislava. HÚ SAV, 2006. Ed. 
Tatiana Ivantyšinová, s. 47–48. 
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Štúr irodalmi nyelvét, de ennek „elítélése”, J. Kollárral ellentétben, mérsékletes 
és elnéz  volt. 

Kibontakozás és csúcspont (1836–1850) 

A szlovák romantika és kultúra a felvilágosult-klasszicista modelljével össz-
hangban fejl dött. A legélénkebb párbeszédeket a modern irodalmi nyelv kérdé-
se eredményezte (cseh nyelv, Bernolák, ill. Štúr szlovák nyelve). Az irodalmi 
témák (nagymorva hagyomány) és m fajok (ballada, h seposz) síkján még a 
romantizmus és klasszicizmus összefonódásáról is beszélhetünk. Azt is lehet 
mondani, hogy „pragmatikus szempontból és szabadon cserél dtek az esztétikai, 

filológiai és politikai eszmék.”4 Reprezentatív és kiemelked  képvisel je volt a 
klasszicista költészetnek Ján Hollý (1785–1849) katolikus pap, költ  és m for-
dító, aki használta ugyan Bernolák szlovák nyelvét, de elismerte és támogatta a 
fiatal evangélikusok nyelvreformációs törekvéseit, a szlovák irodalmi nyelv ún. 
štúri kodifikációját. Három nemzeti eposzának – Svatopluk, Cirillo-Metodiada 

és Sláv (1833–1839) – köszönhet en hírnévre és népszer ségre tett szert. Ezek-
ben, antik stílusban, de romantikus lánggal és pátosszal írta le a szlovák törzs 
Magyar Királyság el tti dics  történetét („slávnu históriu slovenského kme a 
pred vznikom Uhorského krá ovstva”). 

A 19. század 20–30-as éveiben az irodalom differenciálódásáról beszélhe-
tünk. Az egyik oldalon tet pontjára jut a klasszicizmus, a tiszta klasszicista köl-
tészet, a másik oldalon új ingerek érik az irodalmat – f leg a szubjektivizmus és 
a folklorizmus –, amelyek már világosan utalnak a romantizmus kezdeteire. Ezt 
az átmeneti id szakot a szlovák irodalomban is preromantizmusnak nevezzük. 
Ez a természetbe, az emberi természethez és érzésekhez visszatér  m vészeti 
stílus, amit helyenként szentimentalizmusnak is nevezünk. Mindezt jól szemlél-
teti a fiatal P. J. Šafárik Tatranská múza s lýrou slovanskou (1814) /Tátrai mú-
zsa szláv lanttal/ cím  verseskötete, J. Kollár Slávy dcera (1824) /A szlávság 
leánya/ cím  költeménye és Karol Kuzmány hazafias költészete. Ezek és más 
hasonló m vek ösztönözték a 30-as évek közepét l a fiatal költ ket a romantikus 
esztétika és költészet kialakítására. 

A szlovák romantikus irodalmat a modern szlovák nemzet alakulásának fo-
lyamatával és a magyarhoni, ill. a Monarchián belüli szélesebb nemzeti mozga-
lommal szoros összefüggésben kell szemlélni. A magyarhoni társadalmi refor-
mok, f leg a magyar nyelv türelmetlen terjesztése, a szlovák és magyar értelmi-
ségiek közötti feszültség növeléséhez vezetett. A modern, f leg német naciona-
lizmus nyomása alatt, a szlovák evangélikus kulturális közegben egyre er teljes-
ebben gyengült a hagyományos magyarhoni hazafiság – a natio hungarica –, és 
mélyült a szlovákság, a szláv kölcsönösség gondolata. A 40-es években, az ér-
telmiség köreiben a szlovákság már önálló kulturális-történeti és nyelvi kollektív 
identitás, amely eltér a magyar politikai nemzett l, a cseh–szlovák etnikai törzs-
t l és a szláv egységt l. 

                                                      
4
 OSKÁR EPAN: Rázdelia romantizmu. Slovenské poh ady 1993/1 ro . 109, s. 62. 
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A romantikus mozgalom a 30-as évek közepét l kezdett formálódni a pozso-
nyi evangélikus líceumban, ahol 1803-ban megalakult a Csehszlovák Nyelv és 
Irodalom Tanszéke (Katedra eskoslovenského jazyka a literatúry). Kés bb 
pedig a diákokból álló, ún. ifjúszlovák mozgalom, a Csehszlovák Társaság 
(Spolo nos  eskoslovenská) is létrejött. Legaktívabb tagjuk udovít Štúr 
(1815–1856) volt, aki nagyon hamar a társaság vezet  személyisége lett. Ezért 
olvashatunk gyakran a tankönyvekben „Štúrékról, Štúr-nemzedékr l, Štúr-
mozgalomról, s t Štúr-irodalomról”. Leegyszer sített néz pontról van szó, hi-
szen Štúrnak is volt több ellenlábasa, akik a nemzeti és irodalmi élet más mo-
delljeit és variánsait kínálták. Hasonló társaságok alakultak a l csei, az eperjesi 
és a késmárki evangélikus líceumban is. E nemzedék társadalmi-politikai tevé-
kenysége három pontban foglalható össze: 1/ a nyelv új kodifikációja (1843) – a 
katolikusok és az evangélikusok nemzeti egyesítésének szimbóluma; 2/ a szlo-
vák kultúra, irodalom és publicisztika formálása és m velése (a Tatrín nev  
egyesület megalakulása Liptószentmiklóson /1844/, az új szlovák nyelven író-
dott könyvek, újságok, folyóiratok kiadása); 3/ a problematikus nemzetpolitikai 
program kidolgozása. 

A szlovák romantikus irodalom kezdetei két diák-almanach – Plody (Pozsony 
1836) /Termés/ és Jit enka (L cse 1840) /Hajnalcsillag/ – kiadásához kapcso-
lódnak, amelyek szövegei még a „régi” cseh nyelven íródtak, többnyire a 
preromantikus esztétika stílusában. A fiatal szerz k f leg történelmi témákhoz 
nyúltak, J. Hollý, J. Kollár és a nyugat-európai romantikusok (G. Byron, F. 
Schiller...) m veiben találtak inspirációt. A 40-es évek eleji pozsonyi líceumban 

. Štúr a szlovák (szláv) költészetet az európai romantizmus specifikus változa-
taként képzelte el. Az alapelvekben elutasította a széls séges szubjektivizmust 
és ezzel az ún. nyugati Byron-modell másolását, a költészet új lehet ségeit ke-
reste. Ez az elképzelés azonban nem lett a szlovák romantizmus egyedüli és 
általános normája. Több alakban és változatban formálódott, de két alapvet  
irányzat mindenképpen megkülönböztethet : nemzeti-pragmatikus (f leg 1848-
ig) és a szellemi-messianisztikus (1848 után). 

A szubjektív érzés er sítése vagy tagadása alapján az els  csoportba azokat a 
szerz ket sorolhatjuk, akik költészetükkel a szubjektivizmus, az ún. nyugati 
byroni vonal felé fordultak (J. Krá , S. Vozár, Andrej Sládkovi  …), a máso-
dik csoportba pedig azokat, akik – . Štúr nézeteinek megfelel en – a nemzeti és 
népi tematikát helyezték el térbe ( . Štúr, J. M. Hurban, S. Chalupka, J. 
Botto …)  

Az új romantikus költészet elemi er vel indul útjára. Kezdetben nincs teore-
tikus ( . Štúron kívül), aki védelmezné és magyarázná a romantikus m vészetet. 
Az új irodalmi szlovák nyelv kodifikálása után azonnal új és váratlan impulzu-
sok jelennek meg. Azzal, hogy az autentikus népi nyelv a kulturális közép-
szlovák nyelvjárás formájában átkerül a magas irodalmi nyelv síkjára, új lehet -
ségek nyílnak az irodalom számára. Mindez nagyon világosan és intenzíven 
legel ször a Nitra cím  irodalmi almanach második számában jelenik meg, már 
1844-ben. Az els  új nyelven íródott könyvr l van szó, az el z  szám 1842-ben 
még csehül jelent meg. A fiatal romantikusok munkáinak gy jteményét Štúr 
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legközelebbi munkatársa, Jozef Miloslav Hurban aktív irodalomkritikus, törté-
nész, a Slovenské poh ady /Szlovák Szemle/ kulturális-társadalmi folyóirat 
(1846 óta kis szünetekkel máig megjelenik) els  kiadója szerkesztette. Fontos 
megemlítenünk azt is, hogy 1845–1848 között . Štúr szerkesztésében jelenik 
meg az els  szlovák politikai folyóirat, a Slovenské národné noviny /Szlovák 
Nemzeti Újság/, Orol tatranský /Tátrai Sas/ cím  irodalmi melléklettel.  

A szlovák romantizmus els  kiemelked  id szakában J. Krá  volt a szlovák 
romantizmus legkifejez bb egyénisége. Versei és ciklikus költeményei a népi 
egyszer ségt l egészen a gazdag allegórikus képiségig terjedtek. A romantizmus 
szubjektív szerelmi formájának kulcsfontosságú m ve és egyben prototípusa is 
Sládkovi  lírai reflexív m ve, a Marína (1846). Allegórikus balladákat f leg J. 
Botto írt, S. Chalupka munkásságát a népi költészet által inspirált h sies versek 
jellemzik. A kor prózájában a szlovák történeti próza megalapozója, J. Kalin iak 
foglal el központi helyet. Alkotásaihoz f leg a közös magyarhoni történelemb l 
merített. Életm vével a létez  szlovák–magyar feszültséget igyekezett csökken-
teni. 

Utóhangok (1850 – 1875) 

Az 1848/49-es forradalom leverését követ  Bach korszak a közélet, társa-
dalmi és kulturális élet elnyomását és stagnálását eredményezte. Ezt „szárazság 
és némaság” id szakaként is szokták emlegetni. Az értelmiségiek, a nemzetéb-
reszt k több képvisel je átértékeli a forradalom el tti tevékenységét, el kerül-
nek a régi-új problémák: az irodalmi nyelv, a magyarhoniság, a szlovák–magyar 
„kapcsolatok”, a szláv kölcsönösség stb. kérdése. Az új štúri szlovák nyelv hely-
zete M. Hattala Krátka mluvnica slovenská (1852) /Rövid szlovák nyelvtan/ c. 
grammatikájának kiadása után meger södött. . Štúr Slovanstvo a svet 

budúcnosti (1853) /A szlávság és a jöv  világa/ c. messianisztikus pánszláv 
politikai gúnyirata a forradalom utáni politikai sikertelenségek okozta szkepszis 
és kiábrándultság kifejez je volt. 

A politikai feszültség enyhülése után a szlovákok újrafogalmazták követelé-
seiket A szlovák nemzet memorandumában/Memorandum slovenského 
národa (1861). A politikai kérések nem találtak visszhangra, de a bécsi hivata-
lok egyetértettek egy szlovák központi kulturális intézmény – a Matica 
slovenská /Szláv Anyácska/ (Turócszentmárton, 1863) – és három szlovák gim-
názium – Turócszentmártonban, Znióváralján, Nagyr cén – megalapításával. A 
Matica slovenská létrehozása a felvilágosodás id szakába visszanyúló régi kö-
zösségi hagyományokhoz kapcsolódik. Az egyesületen belül nemzeti könyvtár, 
múzeum, levéltár m ködött, könyveket és tankönyveket adtak ki. A szlovák 
gimnáziumok nemzeti öntudattal rendelkez  értelmiségi réteget neveltek. A 
Nová škola /Új Iskola/ nev  jelent s társadalmi szervez dés kés bb politikai 
er vé alakult, amely összefogta a Pest-Budán tevékenyked  értelmiséget. Köny-
veket és folyóiratokat adtak ki, programjukban Magyarhon integritását és mo-
dernizációját védelmezték, a szlovák–magyar „kiegyezés” új lehet ségeit kutat-
ták. A mozgalom alapítója és vezet je az ismert építész, Ján Bobula volt, de 
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jelent sen közrem ködött Ján Palárik (1822–1870), katolikus pap, szerkeszt , 
drámaíró is.  

A dualizmus korában az ország fokozatos „modernizációja és magyarosítása” 
kezd dik. A polgári társadalom és a pánszlávizmus elleni harc szellemében 1875-
ben bezárják a Matica slovenská-t és a három gimnáziumot, visszaszorul az Új 
Iskola tevékenysége is. Ezekkel az eseményekkel lezárul a szlovák romantizmus 
utolsó id szaka, amelyet Matica-korszaknak /mati né obdobie/ is neveznek.  

A forradalom utáni tragikus érzés, a szomorúság és a levertség, de az új hit és 
a miszticizmus is, a messianizmus formájában mutatkozott meg. Ez a speciális 
romantikus áramlat, amely el ször a lengyel irodalomban (Adam Mickiewicz) 
lett népszer , a szlovák gondolkodásban és m vészeti alkotásokban f leg a 19. 
század 60–70-es éveiben, a posztromantizmus korában fejl dött ki. S. B. 
Hrobo , M. M. Hodža vagy P. K. Hostinský m veiben felfedezhet k a miszti-
cizmus és a nemzeti mitológia elemei. Ezekben a sorokban a Messiásba vetett hit 
kerül el térbe, aki majd megváltja a szlovák (szláv) nemzetet, amely így képes 
lesz megszabadulni a megaláztatástól és a szenvedést l, és eljut az üdvösségre. 
A gondolat, hogy a szlovák etnikai térség (Slovensko) egy elátkozott, alvó or-
szág, amely egy h s-megváltó eljövetelét várja, már korábban is el fordult, f leg 
a népmesékben és a balladákban. A messianizmus tipikus jellemz je a nyelvvel 
és a versformával való kísérletezés is (S. B. Hrobo ).  

A szlovák romantika az individualista és a kollektív tudat új min ségét kép-
viseli. A romantizmus f leg a természetességhez, az össznépi és nemzeti termé-
szetes értékekhez való visszatérést jelenti. A szlovák nemzeti mozgalom nem 
jött volna létre romantikus lángolás, lelkesedés és idealizmus nélkül. A szlovák 
romantika korszakát irodalmi, társadalmi és politikai szinten kell szemlélni, an-
nak ellenére, hogy ezek az összetev k sokszor összefonódtak egymással. A „ro-
mantikus tudat” alapelveinek megértése a továbbiakban kulcs lehet a szlovák 
kultúra és nemzeti magatartás számos jelenségének megértésében és feltárásá-
ban.  

Rezümé 

Jegyzetek a szlovák romantikus nemzeti tudat kialakulásához és  
fejl déséhez 

A romantika és a romantikus gondolkodás a közép-európai kulturális térségben el-
s dlegesen az új esztétikával kapcsolódott össze, a széles össz-európai „paradigmavál-
tással”. A romantika a felvilágosult értelemmel, normákkal és konvenciókkal a külön-
nem séget, nyíltságot és félreérthet séget állította szembe. Az új romantikus mozgalom 
a szó legszélesebb értelmében egy formálódó, nemzetileg érzékeny értelmiségi bázist 
feltételezett. Terjesztette a kollektív összetartozás érzését a közös nyelv és kulturális 
tradíciók alapján, és a szlovák önlényeg ség definiálásának és meghatározásának lehet -
ségeit kereste. Ebben a folyamatban kulcsszerepet játszottak a „szó emberei” (költ k, 
filozófusok, folkloristák; politikusok). 
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A szlovák romantika annak a széles kulturális-történelmi egésznek a része, amelyet a 
szlovák kultúrtörténetben nemzeti mozgalomnak vagy nemzeti ébredésnek neveznek az 
1780–1849 közötti években, s amely bels leg három korszakra tagolódik: 

1. a jozefinizmus és a magyarországi hazafiság utózengéje (1780–1820): Anton 
Bernolák, Ján Hollý… 

2. A szláv kölcsönösség eszméjének születése és az evangélikus m veltség újraéle-
dése (1820–1836): Martin Hamuljak, Ján Kollár... 

3. A katolikusok és az evangélikusok szimbolikus egyesülése, és a szlovák romanti-
kus nemzeti tudat, a modern nacionalizmus formálódása (1836–1849): . Štúr, 
„štúrovci“...  

Ennek a nemzedéknek a társadalmi-politikai aktivitását három pontban lehet össze-
foglalni: 

1/ a nyelv új kodifikációja (1843), a katolikusok és az evangélikusok nemzeti egyesü-
lésének szimbóluma; 

2/ a szlovák kultúra, irodalom és publicisztika formálódása (a Tatrin létrehozása 
/1844/, könyvek, folyóiratok, lapok kiadása az új szlovák irodalmi nyelven); 

3/ a (problematikus) politikai program kialakítása az 1848/49-es forradalomban. 
A szlovák irodalmi romantizmus kezdetei két diák irodalmi almanach kiadásával 

kapcsolódnak össze: a Pozsonyban kiadott Plodyval (1836) és a Jit enkával (Léva, 
1840). A J. Hollý és J. Kollár m vei által inspirált fiatal szerz k f leg a történelem felé 
fordultak, de a nyugat-európai romantikusok felé is (Byron, Schiller...). A szlovák 
(szláv) költészettel, mint az európai romantika specifikus variánsával kapcsolatos vízió-
ját az 40-es évek elején . Štúr is bemutatta a pozsonyi líceumban. Elvileg elvetette a 
széls séges individualizmust, és ezzel az ún. nyugati byroni modell másolását is, és a 
költészet új lehet ségeit kereste.  

Ez a terve azonban nem lett a szlovák romantika egyetlen és általános normája. Ez 
több korszakban és variánsban alakult ki, de minimum két alapvet  áramlatban: a nem-
zeti-pragmatikusban (f leg 1848 el tt) és a szellemi-messianisztikusban (1849 után). A 
szubjektív érzés hangsúlyozása vagy tagadása alapján egy csoportba lehet azokat a szer-
z ket sorolni, akiket a poétika a szubjektivizmushoz vezetett, és a poézis ún. nyugati, 
byroni típusához (J. Krá , S. Vozár, A. Sládkovi …), a másikba pedig azokat, akik . 
Štúr nézeteit el térbe helyezve, a népi tematikát és a folklórt tolták el re ( . Štúr, J. M. 
Hurban, S. Chalupka, J. Botto…). 

Az 1848/49-es forradalom veresége és az osztrák hatóságok azt követ  rend ri rend-
szere tompulást és stagnálást jelentett a köz-, a társadalmi és a kulturális életben, és a 
szlovák–magyar közegben is. A forradalom politikai sikertelenségei miatti szkepszis és 
kiábrándultság kifejez dése volt udovít Štúr pánszláv politikai pamfletje, „A szlávság 
és a jöv  világa” (1853). A magyarországi politikai apátia enyhülésének eredménye volt 
a szlovák kívánságok újrafogalmazása a Szlovák Nemzet Memorandumban (1861). A 
szlovák kívánságok ugyan nem találtak visszhangra, de a bécsi hatóságok hozzájárultak 
a szlovákok központi kulturális intézményének, a Matica Slovenskának (1863), és három 
szlovák gimnáziumnak a felállításához.   

Az irodalom a 19. század második felében is rendkívül érzékenyen reagált a társa-
dalmi-politikai változásokra. A hatvanas évek még sok romantikus terv folytatását és 
befejez dését jelentették. Nem szabad elfelejteni, hogy például éppen a forradalom után 
keletkezett a szlovák romantikus poézis három kulcsfontosságú m ve: A. Sládkovi  – 
Detvan (1853), Ján Botto – Smr  Jánošíkova (1862) és S. Chalupka – Mor ho! A háború 
utáni tragikus érzés, a bánat és a levertség, de a miszticizmusba vetett új hit is, a messia-
nizmusban nyilvánult meg. Ez a specifikus romantikus áramlat a szlovák gondolkodás-
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ban és tudományos alkotásban f leg a posztromantikus korszakban, a 19. század 60–70-
es éveiben fejl dött ki S. B. Hrobo , M. M. Hodža vagy P. Kellner Hostinský m veiben. 

Azonban a magyarországi h si történelem alakjai által inspirált hagyományos roman-
tikus-realisztikus történelmi próza is továbbfejl dött (J. Kalin iak és . Kubáni). Társa-
dalmi és humorisztikus prózát f leg Laskomerský és Bachát írtak, drámát J. Palárik, és 
specifikusat a nemzeti b nös, a nem könyörületes kritikus és szatirikus, J. Záborský. 

Resumé 

Poznámky k vytvoreniu a formovaniu slovenského romantického 
národného vedomia 

Romantizmus a romantické myslenie sa v stredoeurópskom kultúrnom priestore 
primárne spája s novou estetikou, so širšou celoeurópskou „zmenou paradigmy“. 
Romantizmus postavil proti osvietenému rozumu, normám a konvenciám rôznorodos , 
otvorenos  a nejednozna nos . Nové romantické hnutie v najširšom zmysle slova 
predpokladalo bázu formujúcej sa národne cítiacej inteligencie. Rozširoval sa pocit 
kolektívnej spolupatri nosti na báze spolo ného jazyka a kultúrnych tradícií a h adali sa 
aj možnosti definovania a vymedzovania slovenskej svojbytnosti. K ú ovú rolu v týchto 
procesoch zohrávali „muži slova“ (básnici, filozofi, folkloristi; politici. 

Slovenský romantizmus je sú as ou širšieho kultúrno-historického celku, ktorý sa 
v dejinách slovenskej kultúry nazýva národným hnutím alebo národným obrodením 
vymedzený rokmi 1780 – 1849, a vnútorne lenený na tri obdobia: 

1. Jozefínske osvietenstvo a doznievanie uhorského vlastenectva (1780 – 1820): An-
ton Bernolák, Ján Hollý... 

2. Zrod idey slovanskej vzájomnosti a revitalizácia evanjelickej vzdelanosti (1820 – 
1836): Martin Hamuljak, Ján Kollár... 

3. Symbolické zjednotenie katolíkov a evanjelikov a formovanie slovenského 
romantického národného vedomia, moderného nacionalizmu (1836 – 1849): . 
Štúr, „štúrovci“... 

Spolo ensko – politické aktivity tejto generácie možno zhrnú  do troch bodov: 
1/ nová kodifikácia jazyka (1843), symbol národného zjednocovania katolíkov 

a evanjelikov; 
2/ formovanie a kultivovanie slovenskej kultúry, literatúry a publicistiky (vznik 

spolku Tatrín /1844/, vydávanie kníh, novín a asopisov v novej sloven ine); 
3/ sformulovanie ( aj ke  problematického ) politického programu v revolúcii 1848 

/49. 
Po iatky slovenského literárneho romantizmu sa spájajú s vydaniami dvoch 

študentských literárnych almanachov – Plody (Prešporok 1836) a Jit enka (Levo a 
1840). Mladí autori sa obracali najmä do histórie inšpirovaní najmä skladbami J. Hollého 
a J. Kollára, ale aj západoeurópskych romantikov (Byron, Schiller...). Svoju víziu 
slovenskej (slovanskej) poézie ako špecifický variant európskeho romantizmu predstavil 
za iatkom 40. rokov na prešporskom lýceu aj . Štúr. V princípe odmietal krajný 
subjektivizmus a tým aj kopírovanie tzv. západného byronovského modelu a h adal nové 
možnosti poézie. Tento jeho projekt sa však nestal jedinou a všeobecnou normou 
slovenského romantizmu. Ten sa profiloval vo viacerých podobách a variantoch, ale 
minimálne v dvoch základných prúdoch: v národno-pragmatickom (najmä do roku 1848) 
a duchovno-mesianistickom (po roku 1849). Na základe zdôraz ovania alebo popierania 
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subjektívneho pocitu možno do jednej skupiny zaradi  autorov, ktorých poetika smeruje 
k subjektivizmu a k tzv. západnému byronovskému typu poézie (J. Krá , S. Vozár, A. 
Sládkovi …) a do druhej skupiny autorov, ktorí v intenciách názorov . Štúra do 
popredia vysúvali národnú tematiku a folklorizmus ( . Štúr, J. M. Hurban, S. Chalupka, 
J. Botto…) 

Porážka uhorskej revolúcie 1848/49 a následný policajný režim rakúskych úradov 
znamenal útlm a stagnáciu vo verejnom, spolo enskom i kultúrnom živote a to 
v slovenskom i ma arskom prostredí. Výrazom skepsy a roz arovania nad politickými 
neúspechmi v revolúcii bol mesianisticko-panslavistický politický pamflet udovíta 
Štúra Slovanstvo a svet budúcnosti (1853). Výsledkom uvo nenia politického napätie 
v Uhorsku bolo aj nové sformulovanie slovenských žiadostí zhrnutých do Memoranda 
národa slovenského (1861). Politické požiadavky síce nenašli ohlas, ale viedenské úrady 
súhlasili so založením centrálnej kultúrnej inštitúcie Slovákov – Matice slovenskej (Mar-
tin, 1863) a troch slovenských gymnázií. 

Literatúra aj v druhej polovici 19. storo ia ve mi citlivo reagovala na spolo ensko-
politické zmeny. Šes desiate roky ešte prinášajú pokra ovanie a zav šenie mnohých 
romantických projektov. Nemožno zabudnú , že napríklad až po revolúcii vznikajú aj tri 
k ú ové diela slovenskej romantickej poézie: A. Sládkovi  – Detvan (1853), Ján Botto – 
Smr  Jánošíkova (1862) a S. Chalupka – Mor ho! Porevolu ný tragický pocit, smútok a 
sk ú enos , ale aj druh novej viery a mysticizmu sa prejavil sa v mesianizme. Tento 
špecifický romantický prúd sa v slovenskom myslení a umeleckej tvorbe rozvíjal najmä 
v postromantickom období v 60. – 70. rokoch 19. storo ia v dielach S. B. Hrobo a, M. 
M. Hodžu i P. Kellnera Hostinského. 

Na alej sa však rozvíjala aj tradi ná romanticko-realistická historická próza 
inšpirovaná hrdinskými obrazmi z uhorských dejín (J. Kalin iak a . Kubáni). Sociálne 
a humoristické prózy písali najmä Laskomerský a Bachát, drámy J. Palárik a špecifický 
je národný hriešnik a nemilosrdný kritik a satirik J. Záborský. 

Summary 

Notes on the formation and development of Slovak romantic national 
identity 

Slovak Romantic movement represents the last phase of a complicated and diverse 
process which is known as National Movement or National Revival in the history of 
Slovak literature and culture. This period lasted approximately from 1780 to 1849, and 
can be divided into three periods: 

1. the last phase of Hungarian patriotism and the stipulation of “Slovakness” in the 
Catholic environment (1780–1820) 

2. a birth of the idea of Slavic mutuality, renewal of the Czech and Slovak cultural 
and spiritual unity in the Lutheran circles (1820–1836),  

3. the formation of the Slovak Romantic and national consciousness – a modern 
nationalism (1836–1849).  

Slovak Romantic movement should be seen in the literary, social and political 
contexts since these contexts have often overlapped. Understanding of „the Romantic 
consciousness” can be a key to understanding of many features of Slovak culture, 
historical consciousness and nature of people. 


