


Jaroslav Augusta  Jesenné hmly v Tatrách (1923)



František Táborský Zpěvačce trávnic Almanach české omladiny (1879) 



Tatry

Schémata, stereotypy a kulturní rozrůzněnost obrazů světa

Tatry... ich emblematický charakter... historicky ? dnes 

– národný symbol 

– pamätné miesto (miesto pamäti) 

Tatry, Tatra, Kriváň  (Tatransko, Podtatransko, Tatranci...)

Dušan Škvarna:  Začiatky moderných slovenských symbolov.                    

K vytváraniu národnej identity od konca 18. do polovice 19. storočia

Ľubomír Lipták: Tatry v slovenskom povedomí

Peter Macho: Od pravlasti ku kolíske, od Karpát ku Tatrám. Mýtus slovanského 

stredu v kontexte vývoja slovenskej národnej identity a ideológie

....hory E. Maur, V. Macura (Tatry vs. Praha)... literárnovedné práce o Tatrách... 

(slovenské, slovensko-české, slovensko-poľské)

reflexia Tatier v slovenskom a českom priestore – dotyk obrazov sveta

Tatry v umení (v literatúre, v hudbe – v tom aj hymnické piesne, vo výtvarnom 

umení – v tom aj fotografia)

Tatry ako pomenúvací motív – transonymické využitie (Tatrín, Tatran, Tatranka, 

tatra – tatrička, tatranka...)



Pavol Barabáš  tatranské filmy



Tatry v česko-slovenskom dotyku

* tatranské motívy 

v česko-slovenskej komunikácii (napr. aj korešpondencia)

v českom umení, v publicistike, v „pútnických“ sprievodcoch

reflex slovenskej emblematiky vs. vlastná cesta...

* obdobie národného obrodenia

na prelome 19. a 20. storočia

po vzniku ČSR – v jednotlivých obdobiach

* od Šumavy (Krkonôš) k Tatrám

dotyk – prepojenie – spojenie hymnických piesní

* slovensko- česká „tatranská intertextualita“, dvojjazyčnosť

Česi pôsobiaci/žijúci v slovenskom prostredí

dvojdomí autori (slovenskí, českí) 



Václav Štulc Na Tatrách a pod Tatrami (1834 a 1836)



Tatry... ...do Tatier... kam to je?





Ján Hollý: Cyrilometodiáda (Cirillo-Metodiada, 1835, Visvetľeňí)  

Tatry, tatranskí Slováci, Kriváň...

Tatri — od Prešporku a Ďevína až po Sedmohradsko sa ťáhnúcé podla

najnovejších spisatelov sú kolíska slavskích národov

Tatranskí Slováci — naši v Tatrách a pod Tatrami bívající Slováci

Kriváň — najviššá hora na Tatrách, a král všeckích uherskích vrchov

Radhost, Radošť — najviššá hora v Morave na slézkích a uherskích

hraňicách, na kraj Tatrí sahá, na 660 sáh visoká

https://zlatyfond.sme.sk/dielo/1015/Holly_Visvetleni/1



Bohuslava Rajská Zápisky z cesty z r. 1841 (23. máj – nad Bratislavou)

V hostinci očekávalo nás více slovenských mladíků, s nimiž jsme se usnesli, 

že časně z rána do Tater půjdeme, bychom krásného co nejvíce možno 

pozřeli. Podle ujednání sešli jsme se všichni a kráčeli jsme ranně do 

taterských hor. 

......

Poznala jsem vzor muže a pravého syna těchto volných Tater v Štúrovi. Na 

Tatrách mezi přátely jeho musí jej člověk viděti, aby mu porozuměti a jeho 

ducha oceniti mohl. ......

Sotva dozníval poslední ohlas velebného choř v dalekých horách, tu všichni

mladíci, kteříž byli na vrcholu zpívali, zvolavše rázem: Orel tatranský! Orel

tatranský! mžikem sběhli k nám dolů a utvořili pol kruh. Nad námi v skutku 

mohutný orel, jak by přilákán zpěvem, vznášeti se počal, a u velikém kruhu 

nad hlavami našimi kroužil. Přítomnost orla působila elektricky na všechny, 

nesmírná nadšenost a rozjařenosi zmocnila se myslí všech a duch každého 

zalétal z pozemských luhův k výšinám nezměrným. 





Orol tatranský (http://flog.pravda.sk/martinsp.flog?foto=575055) 





Ján Zambor

Kriváň

2012



Žiarislav

novodrevná kultúra www.rodnacesta.sk

Stúpaj, stúpaj Zem Slovenov Hory

Nech sa stratí hmla, čo zraky 

múti,

povej vetrík na tej našej púti,

Slnko svieti, v duši žiari viera,

otvára sa brána všehomiera.

Na Kráľovej holi nebo líha,

hadí kráľ už hlavu hore dvíha,

na stráži tu stojí Tatra svätá,

párik orlov ponad grúne lieta...

....tu na slnovrat vždy 

horeli vatry 

tu pútnici stúpali k 

hradbám Tatry 

tu povstali sme stokrát 

proti zvôli

v slobodnej vôli 

k slávnym činom

Hora Hore Horí hej

Hvari Vari Vatry hej

Hora Hore Horila

Svoru Svargu Zvarila

Hoj Gory Grdo Stoja

Hoj Gaje Rany Hoja

Peron Pare Pire Per

Hoj Rodu Gore Ver

Hej

Tatra silu sála

Tatra silu sála

Tatra Tatry Hej



Projekt Tatry v literatúre

Podtatranská knižnica v Poprade 

http://www.literaturapp.6f.sk/index.php

HLAVNÉ MENU

Obsah stránky

Hlavná stránka

Projekt Tatry v literatúre

Periodizácia vývoja literatúry

Slovenská literatúra

Česká literatúra

Cestopisy, publicistika, 

korešpondencia

1 KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ

2 KAREL ČAPEK

3 DUŠAN VILÉMLAMBL

4 OTAKAR ŠTÁFL

5 VLASTA ŠTÁFLOVÁ

6 JIŘÍ WOLKER

Poézia

1 JOSEF VÁCLAV FRIČ

2 ADOLF HEYDUK 

3 KVĚTMIL HVĚZDOSLAV

4 RUDOLF POKORNÝ

Próza

1 JAN HAVLASA

http://www.literaturapp.6f.sk/index.php
http://www.literaturapp.6f.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=69
http://www.literaturapp.6f.sk/
http://www.literaturapp.6f.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=53
http://www.literaturapp.6f.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=54
http://www.literaturapp.6f.sk/index.php?option=com_content&view=section&id=5&Itemid=55
http://www.literaturapp.6f.sk/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=60


Karel Čapek Tatry letos LN 1922



1947



Jaroslav Votruba Kriváň



Otakar Štáfl





Jan Hála... pod Tatrami (Važec)





Opis slovenského salaša a života na ňom podal Samo Chalupka Božene Němcovej, ktorá uverejnila ho pod názvom 

„Zlá nôcka“ medzi slovenskými pohádkami a povesťmi. Neviem, čo viac, vynachváliť, či samu poviestku z povier a 

života valachov čerpanú a či dôkladnosť samého opisu, v nej obsaženého. Mojim vedomím ešte u nás nikto druhý 

nepodal opis slovenských salašov; tým viac tedy spomenutej poviestke prednosť dávam pred vlastním opisovaním.  

(PD, 1880) http://zlatyfond.sme.sk/dielo/158/Dobsinsky_Prostonarodnie-obycaje-zvyky-a-povery/6#ixzz4egWZtncc 

Zlá nuocka Zlá nôcka.                                                          (Opis 

salaša a života na salašoch.)

Když se valaši[431] redikují,[432] nezapomene

bača[433] oheň z koliby[434] vyházet a strungy[435] 

četinou[436] zaklásti; kdyby zapomněl to udělati, měl

by zlý duch právo na tom místě rejdy své prováděti.

Jednou redikovali se valaši i zapomněli vatru[437] 

zahasit a z koliby vymetat a strungy četinou zaklásti. 

Tu samu noc zabloudil jeden pocestný v těch horách a 

po dlouhém sem a tam se toulání přišel na tu kolibu a 

ohník v ní našel. Byl rád. Ohřál se při ohníčku, lehl na 

lavici a usnul. Okolo půlnoci probudí ho zvonění

zvoncův, bečení ovec a houkání valachův. Slyšel, jak 

sehnali ovce do košiaru,[438] a potom viděl vstoupiti

valachy do koliby.

[431] Pastýři ovec. [432] Redikování tolik co stěhování se s 

místa, kde je vypaseno, na lepší pastvu, což se obyčejně každý 

třetí, čtvrtý týden stává. [433] Vrchní pastýř. [434] Z prken sbitá

chaloupka, kde se vaří a dělá sýr, a obydlí to valachů. [435] 

Průchody u košáru, kudy ovce ven se pouštějí. [436] Chvůjem.

[437] Oheň.[438] Plot z proutí pletený, který se dá složit i 

rozložit, aby ho mohli valaši odnésti a postaviti, kam by se jim

líbilo. V tom košiaru jsou zavřeny ovce.

Keď valasi redikajú sa (prenášajú sa z miesta 

povypásaného na lepšiu pašu, ku druhej kolibe), bača 

nezapomenie oheň z koliby vyhádzať a strungy 

(priechody oviec na košiari) čečinou zaklásť; ak by to 

zapomnel, mal by zlý duch právo tu usalašiť sa.

Raz redikovali (redikali) sa valasi, i zapomneli vatru 

zahasiť a z koliby vyhádzať, a strungy čečinou zaklásť. 

V tú samú noc zablúdil pocestný do tej koliby, ohrial sa 

pri hotovom ohníčku, ľahol si na lavicua usnul. O 

polnoci prebudí ho zvonenie zvoncov (spiežovcov), 

bľačanie oviec a huhúkanie valachov. Počul, jako

sohnali ovce do košiara a potom videl, ako vstúpili 

všetci do koliby.



Božena Němcová Kriváň

Kriváň jest také vysoký vrch (tatra) k té straně, co slunce vychází,     a říkají 

mu veliký strýček českého Řípu a moravského Radhoště. Stín jeho 

koupává se v zeleném jezeře čili plese, z něhož jedna větší řeka Váh 

vytéká a kudy běží, všude o té tatře a o tom plesu vypravuje. Ten strýc 

jest od nás Čechů dál než od Moravanů a zůstává až na Slovensku, tam 

kde ještě jiné velikánské hory Tatry, hezká údolí, prudké řeky, dobří a 

přičinliví lidé jsou, a Slováci se jmenují. Od téch hor tam přišel vůdce 

Čech s lidem svým do země české, a až posud přicházejí odtamtud 

k nám jako k bratřím drataři, a když hrnce a mísy dratují, pěkné písně a 

o vánocích hezké koledy Ježížkovi zpívají. Až k vám nějaký dráteníček 

přijde, požádejte jej, aby vám něco zaspíval; oni všickni rádi zpívají a 

pořád na domov zpomínají; nebo se jim hory jejich doma tuze líbí, a 

když na nich v salaších ovečky pasou a do košárů je přihánějí, vesele 

zpívají. Vrchnímu ovčákovi říkají bača.

(Štěpnice č. II, z. 1855)



Vilém Dušan Lambl (1824 – 1895)

Zápisky cestujícího po Slovensku r. 1846 

Poutník, 1847, roč. 2, s. 73–83, 103–111, 151–157, 171–182. 

Slovníček Slovenský

Časopis Českého museum, 22, 1848, díl 2, s. 198–216, 305–337.



Vilém Dušan Lambl Zápisky cestujícího po Slovensku r. 1846 (1847)



Bedřich Peška Lumír 1861, s. 450

Naše mohyly : 

památka

výtečníkům

českoslovanského

národa (1861)

S Bohem, bratře!

ještě naše

slovenská řeč

žije!



Kde domov môj ...                                                                                            

Michal Chrástek: Veniec národních piesní slovenských (1862)

Kde domov môj, kde domov môj?

Kde sa pne Kriváňa hlava,

Kde bystrý Váh zpod skál vstáva,

Dcéry kde Sláva rodí,

A spev srdciam ľahodí:

A to je tá spanilá zem,

Zem slovenská domov môj!
.

Kde domov môj, kde domov môj?

Znáš, kde kraj ten krásny leží,

Po ňomž Váh, Hron, Nitra beží,

Kde hrdé Tatry čnejú,

Kde slávske hlasy znejú:

A to je tá spanilá zem,

Zem slovenská domov môj! 





Rudolf Pokorný

Z potulek po Slovensku



Rudolf Pokorný

Z hor (1881)

Opět na horách (1887)



RP báseň

Dolů, bačo, dolů z paši

alúzie...

na ľudovú pieseň



Karel Drož (1987) 

Intertextové nadväzovanie rozličné

Napr. na básne     

R. Pokorného Z hor (1881)



Karel Drož



Adolf Bayer Moravským Valašskem na Slovensko a Tatry (1900)



A. Bayer – intertextové nadväzovanie – D. Štúr, J. M. Hurban, P. Dobšinský... 









ČSR

Tatra + Praga





čo je tatranka?

1. keksík, napolitánka                                        

2. horská obuv                                                

3. úder – zaucho                                           

4. mobil                                                                  

5. diaľkový prepínač na tv

Sony Ericsson K600i – tatranka nové generace

6. října 2005

Novinka společnosti Sony Ericsson bude jedním z 

nejlevnějších telefonů s podporou třetí generace mobilních 

sítí. 

https://mobil.idnes.cz



hra...
CZCPhone se odemyká jazykem a aktualizuje každé dvě

hodiny (apríl)

Pravidelně aktualizovaná Tatranka

Jednou z jeho hlavních předností je také operační systém 

Ondroid 69 s kódovým označením Tatranka, který slibuje

přísun nových aktualizací každé 2 hodiny. “Myslíme si, že 

GEEK rád aktualizuje, proto jsme se rozhodli pro 

dvouhodinovou periodu. Jedinou nevýhodou je, že budete 

každé 2 hodiny na pár minut bez zařízení, tedy v době

aktualizace. Věříme však, že to nikomu vadit nebude,“ 

říká vrchní designér Karel Telfon, který na svou pozici

nastoupil minulý týden.

https://www.czc.cz/czcphone-se-odemyka-jazykem-a-aktualizuje-kazde.../clanek



Jindy a nyní. Národní zábavník pro Čechy, Moravu

a Slovany v Uhřích (1833)




