
I. ROMANTIZMUS 

Začiatok 19. storočia prináša do života spoločnosti nový pohľad na život i umenie. Vzniká nový hudobný 
sloh, ktorý sa nazýva romantizmus (od francúzskeho slova romance = báseň, román).  

Hudobníci už netvorili pre potreby feudálov, ale pre širší okruh obecenstva, ktoré navštevovalo 
novovznikajúce verejné koncertné siene a operné divadlá. Mnohí skladatelia hudobné diela nielen 
tvorili, ale ich aj majstrovsky interpretovali. Medzi nimi sa rozvíjala veľká konkurencia a preto sa snažili 
o čo najväčšiu virtuozitu (technické majstrovstvo). Spoločnosť ich obdivovala  

Znaky romantizmu: 

Umelec v hudbe vyjadroval svoje  pocity,  sny a predstavy.   
 
Vzniká tzv. programová hudba - skladatelia čerpajú námety z literatúry (vidiek, príroda, rozprávky) 
alebo zo svojich vlastných zážitkov. 

Ďalej nachádzajú inšpiráciu aj v ľudovej hudbe, preto sa začali formovať národné hudobné školy (už 
nielen v Taliansku, Nemecku a Rakúsku, ale dokonca i na Slovensku, v Česku, Rusku, Nórsku, Fínsku). 

Melódia je mäkšia, rytmus menej pravidelný a harmónia bohatšia. Tým, 
že sa stavajú rozľahlé koncertné sály s početným obecenstvom, aj 
orchester musí mať väčší počet hráčov, aby jeho zvuk vo veľkom 
priestore nezanikol. Okrem väčšieho počtu hráčov je rozšírený aj 
o ďalšie dychové nástroje a harfu. V komornej hudbe sa do popredia 
ešte viac dostáva klavír. 

Hudobné formy, ktoré reprezentujú romantizmus sú: opera, pieseň, 
symfónia, symfonická báseň a skladby pre klavír. 
 
Hudobné ukážky (novoromantizmus): 
 
Jedným z prvých tvorcov, ktorý tvorili piesne, je rakúsky skladateľ Franz SCHUBERT. Nazývali ho 
dokonca „Kráľom piesní“. Istý čas pôsobil aj na Slovensku ako domáci učiteľ hudby u grófa Esterházyho 
v Želiazovciach. 

 

UKÁŽKA:     Franz Schubert – pieseň KAM? Z piesňového cyklu „Krásna mlynárka“ 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=eS8K-y7mD6s 
 

Melódia tejto piesne sa stále rozvíja, preto jej hovoríme tzv. prekomponovaná pieseň. Pôvodne je 
komponovaná pre spev a klavír, no v ukážke je použitý iný nástroj.. aký? 
                                                                                                                                    ___________________ 
 

 
 

UKÁŽKA:     Franz Schubert – klavírne kvinteto A dur  „Pstruh“ . V tomto diele použil melódiu zo     
                      svojej vlastnej piesne Pstruh.  
 

 https://www.youtube.com/watch?v=HwbWvGtaZGo 
 
 

Aké hudobné nástroje tvoria klavírne kvinteto? _________________________________________ 
 
                                                                                     _________________________________________ 
 
Ako skladateľ pracuje s hlavnou témou (melódiou)? _____________________________________ 
 



V 19. storočí bol vytlačený predtým populárny tanec menuet a do popredia sa dostáva obľúbený 
viedenský valčík. Je to pôvabný tanec charakteristický svojim vzletným pohybom. 

Tzv. „Kráľom valčíka“ sa stal rakúsky skladateľ Johann STRAUSS mladší. 
 

UKÁŽKA:     Johann Strauss – „Na krásnom modrom Dunaji“ 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=YzdAI3kseTg 
 
Aké metrum (koľko dôb) má tanec  valčík ? ____________________________________________ 
 

 
Tvorcom prvej programovej symfónie bol francúzsky hudobný skladateľ Hector BERLIOZ. Do tohto 
diela nieležne preniesol mimohudobný obsah, ale použil tzv. „ideé fixé“= príznačný motív, s ktorým 
skladbe pracuje a predstavuje buď konkrétnu osobu alebo vec, atď.  
 

 

UKÁŽKA:     Hector Berlioz – Fantastická symfónia – 2. časť „Na plese“ 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=DiBFUR2_C-A 
 
Aké hudobné nástroje použil skladateľ v úvode skladby? __________________________________ 
 
                                                                                                     __________________________________ 
 
Aký tanec skladateľ v tejto  časti symfónie použil? _______________________________________ 
 

 

ÚLOHA č.1 – k notovým úryvkom z ukážok, ktoré si si práve vypočul/a doplň: 

 

Meno skladateľa a názov skladby: ______________________________________________________ 

 

Meno skladateľa a názov skladby: ______________________________________________________ 

 

Meno skladateľa a názov skladby: ______________________________________________________ 



 

ÚLOHA č.2 – odpovedz na otázky 
 
Čo skladatelia v období romantizmu vyjadrovali v hudbe? _________________________________ 
 
O aké hudobné nástroje bol obohatený symfonický orchester? ____________________________ 
 
Ktorého skladateľa nazývali „Kráľom piesní“?___________________________________________ 
 
Ktorého skladateľa nazývali „Kráľom valčíka“?__________________________________________ 
 
Ktorý skladateľ bol tvorcom programovej symfónie?_____________________________________ 
 

 
ÚLOHA č.3 – zoraď umelecké obdobia od najstaršieho po najmladšie (dopíš k nim poradové číslo) 

 

ÚLOHA č.4 – dopíš názvy nôt (čítaj odspodu a píš ich vedľa seba) 

 
ÚLOHA č.5 – v každom takte chýba jedna alebo viacero nôt, doplň takty notami so správnou hodnotou 

 
ÚLOHA č.6 – doplň názov intervalu a vytvor jeho obrat, nezabudni ho správne pomenovať 


