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FUNKCIE A ATRIBÚTY KATEGÓRIE PRIESTORU 

V POÉZII JANKA KRÁĽA 

 

Kategória priestoru, fiktívne prostredie budované jazykovými a tematickými prvkami 

slovesnej štruktúry v predstavách čitateľa (Valček, 2006, s. 274), ponúka jeden z možných 

kľúčov na dešifrovanie významu literárneho textu, pričom je zrejmé už zo znenia 

slovníkových hesiel, že pozornosť literárnych vedcov sa sústreďuje predovšetkým na výklad 

priestorových súvislostí v epike. V Slovníku literárnej teórie (Valček, 2006) sa za základnú 

črtu priestoru považuje jeho vzťah k dejovo-tematickým zložkám, akoby v lyrike nemal 

miesto. Topoanalýza má však svoje opodstatnenie aj v lyrickej poézii, v ktorej sa priestor 

stáva súčasťou sémantizácie až symbolizácie subjektu a sveta tak, ako sa to deje v 

romantickej poézii Janka Kráľa. 

 Reflexia poézie Janka Kráľa v slovenskej literárnej vede má kontinuálnu podobu, od 

19. storočia po súčasnosť sa realizovala v štúdiách, zborníkoch aj v monografiách. Tvorbu 

Janka Kráľa hodnotí Jaroslav Vlček v Dejinách literatúry slovenskej: „má pečať pravej 

poetickej, ale nedozretej improvizácie“ alebo „Kráľove improvizácie, ktoré toľko sľubovali, 

ostali improvizáciami a mladšie verše uschli v pozdnej próze života.“ (1923, s. 157, 160).
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Poéziu Janka Kráľa viac ocenil Štefan Krčméry (1920), Dobroslav Chrobák („Kráľ bol 

najvynikajúcejším zjavom školy Štúrovej, a vari najopravdovejším slovenským básnikom 

vôbec.“, 1932, s. 140), tiež Andrej Mráz (1945) a Viktor Kochol, ktorý v akademických 

Dejinách slovenskej literatúry II. (1960) venoval Jankovi Kráľovi už samostatný priestor. 

Postupne sa tvorba Janka Kráľa stala súčasťou literárneho kánonu. Interpretácia poézie Janka 

Kráľa nemohla chýbať v monografiách o slovenskom romantizme či o slovenskej poézii, 

treba spomenúť knihu Viktora Kochola Poézia štúrovcov (1955), Stanislava Šmatláka Dve 

storočia slovenskej lyriky (1979) a knihy Cyrila Krausa Slovenská romantická balada (1966), 

Impulzy a inšpirácia slovenského romantizmu (1979) či Slovenský literárny romantizmus 

(1999). Osobitne sa Jankovi Kráľovi venoval Rudo Brtáň v diele Osudy Janka Kráľa (1946) a 

Milan Pišút, ktorý je autorom monografií o Jankovi Kráľovi, najprv v roku 1948 vydal knihu 

Básnik Janko Kráľ a jeho Dráma sveta, potom v roku 1957 vyše dvesto stranovú publikáciu 

Janko Kráľ. V roku 1976 vyšiel zborník štúdií venovaný Jankovi Kráľovi, nazvaný 

                                                 
66

 Jaroslav Vlček pripravil aj prvé vydanie vtedy dostupného torza poézie Janka Kráľa pod názvom Verše Janka 

Kráľa (Turčiansky Sv. Martin, 1893). Súborné dielo Janka Kráľa vyšlo až v roku 1959, ktoré komplexne do tlače 

pripravil Milan Pišút.  
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jednoducho Janko Kráľ. Zborník statí, ktorého zostavovateľom bol Stanislav Šmatlák.
67

 

Viacnásobne sa ku kontextu tvorby Janka Kráľa, k osudu jeho rukopisov vyjadril Pavol 

Vongrej – v početných štúdiách aj v knihách Zlomky z romantizmu (1982), Syn sveta (1989) a  

Dvaja romantici (1994). Interpretačnú nevyčerpateľnosť Kráľovej tvorby dokladá zborník 

Podoby slovenského romantizmu v dielach Janka Kráľa, Jána Francisciho a Jána Kalinčiaka 

(2002) a popularizačným spôsobom sa k životu Janka Kráľa vracia Emil Benčík v knihe Králi 

ducha (2010). 

Lyrické texty Janka Kráľa zaradené vo vydaní jeho Súborného diela (1959) do časti 

Lyrika (1843 – 1861) poskytujú materiál na analýzu funkcií a atribútov (teda podstatných 

charakteristických znakov) priestoru v oblasti imaginácie a archetypológie, z ktorej sa čerpajú 

symbolické konotácie. Priestor sa v Kráľovej poézii výrazne tematizuje, nie je neutrálny. 

Extradiegetický priestor realizovaný v lyrike mimo príbeh (Hrbata, 2005, s. 326) ako priestor 

vonkajší, mimo subjektu sa v Kráľovej poézii nepopisuje, lebo nie je dôležité videnie 

priestoru, ale bytie v priestore. Deskripcia ustupuje prežívaniu.  

Priestor nadobúda významové rozmery a účinky, čo nazýva Zdeněk Hrbata (2005, s. 

326) tematickou signifikáciou. K zvýznamňovaniu priestoru v poézii Janka Kráľa dochádza 

v súvislostiach so subjektom. Vo viacerých textoch Janka Kráľa sa odohráva identifikácia 

človeka a priestoru, človeka s priestorom (Kráľ, 1959, s. 36, 78, 105). Priestor sa formuje cez 

vypovedajúceho, z jeho hľadiska. Zobrazovanie závisí na videní, vedení sprostredkujúceho 

subjektu. 

V básňach Janka Kráľa má priestor dominantne charakterizačnú funkciu lyrického 

subjektu a zároveň sa do priestoru projektujú jeho túžby, nádeje, očakávania. Toposémia 

v Kráľovej poézii sa viaže na psychologickú rovinu reprezentácie, odkazuje na subjekt, na 

sociálnu rovinu vymedzujúcu národ, ľud a na symbolickú, ideovú, axiologickú rovinu, keď sa 

priestorom manifestujú idey (a hodnoty) slobody. 

Východisková situácia subjektu Kráľovej lyriky je problémová kvôli priepastnému 

rozdielu medzi ním a tým, čo ho obklopuje. Hrdina sa premiestňuje z existenciálne negatívne 

tvarovaného priestoru (priestoru smrti, neslobody) do želaného priestoru slobody. Pri presune 

zostáva sporným riešenie vzťahu s milujúcou a milovanou matkou, ktorú napriek tomu opúšťa 
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 Do zborníka Janko Kráľ. Zborník statí (1976) prispeli Milan Pišút, Ján Števček, Viktor Kochol, Oskár Čepan, 

Viliam Turčány, Eugen Paulíny a Stanislav Šmatlák. Milan Pišút sa pokúsil identifikovať ideové východiská 

tvorby Janka Kráľa, Ján Števček hľadal literárne súvislosti medzi Kráľovou tvorbou a tvorbou Karla Hynka 

Máchu a Adama Mickiewicza, Viktor Kochol rekonštruoval Kráľovu koncepciu človeka, Oskár Čepan sa 

sústredil na otázku mesianizmu v poézii Janka Kráľa, Viliam Turčány analyzoval Kráľov verš a Eugen Paulíny 

Kráľov básnický jazyk. Štúdia Stanislava Šmatláka Syn sveta (Črty z „povahopisu“ Janka Kráľa) (1976, s. 263-

290) sa stala neskôr súčasťou jeho knihy Dve storočia slovenskej lyriky pod rovnakým názvom (Šmatlák, 1979, 

s. 103-122). 
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(Kráľ, 1959, s. 51), ktorú opustil (Kráľ, 1959, s. 78-79). Matka nemení svoje prostredie a 

reprezentuje statickú postavu rovnako ako na ňu naviazané obrazy („lipa“, „háj“, „belie sa 

domček“, Kráľ, 1959, s. 50), ktoré symbolizujú poriadok, pokoj, stabilitu, istotu. No pre 

lyrický subjekt Janka Kráľa platí, že blízke je vzdialené a to, čo je priestorovo vzdialené, je 

mu blízke, po tom túži. Potreba odísť koreluje s potrebou nájsť svoje vlastné miesto a nanovo 

definovať seba v širších súvislostiach (na osi od intímnych vzťahov k  spoločenskému 

/ne/zaradeniu). Príčiny úniku sa konkretizujú v konflikte ja a svet, v neslobode 

a v neporozumení: „mladú krv svet ten nikdy nerozumie“ (Kráľ, 1959, s. 44).  Konfliktnosť 

sveta, nepochopenie vládnuce na zemi rieši subjekt svojím odchodom, presunie sa zo sveta 

ukotveného k zemi (a preňho prízemného) do sveta voľnosti, do vzduchu. Voľbu vzdušného 

priestranstva motivuje poznanie, že jedine to ostáva slobodné: 

„Cesty všetky rozmetali, 

more, Dunaj zahatali, 

svety všetky do pút dali – 

povetrie ale nevzali.“ (Kráľ, 1959, s. 39).  

Hľadanie nového rozmeru pre existenciu vrcholí v identifikácii Kráľovho lyrického 

subjektu s výrazne odlišnou entitou, ktorou sa oslobodzuje od pripútanosti k zemi, k hmote. 

V personifikovanom vtákovi si zabezpečuje slobodu pohybu pre dušu. V tvorbe ornitomorfnej 

metafory zužuje Janko Kráľ výber z vtáctva na dravca (jastrab, krahulec, sokol, orol), čo značí 

odmietnutie pozície obete a zvýrazňuje nadradenosť subjektu, hoci jeho revolta má len 

podobu odchodu. Uprednostňuje individualistický spôsob žitia pred združovaním sa. Výsadné 

postavenie v lyrike Janka Kráľa má orol – ústredný motív troch jeho básní: Orol vták, Dva 

orly a Orol. Orol sa stáva subjektom lyrického textu, napríklad v básni Orol (Kráľ, 1959, s. 29 

– 30) sa z pozície objektu (prvé šesťveršie o orlovi) transformuje a v osobnej výpovedi sa 

subjekt stotožňuje s orlom v jeho lete. To mu umožňuje ovládnuť predtým nedosiahnuteľný 

priestor. Orol, ktorý v rôznych náboženstvách stelesňuje slnko alebo nebeského ducha, 

v kresťanstve je znakom Jána Evanjelistu, predstavuje duchovné povznesenie, etickú výšku 

a autoritu, no zároveň slúži ako znak zvrchovanej moci v starovekom Ríme a v ruskom 

cárstve. Splynutie s najväčším dravým vtákom u nás prisudzuje človekovi skrz tento symbol 

nielen atribút sily, ale aj výnimočnosti (zriedkavosť orla i subjektu).  

Veci, entity vnímame v priestorových súvislostiach, vtáka – orla prirodzene obklopuje 

vzdušný živel: „To je radosť, to je svet, to je živel jeho, / on nad toto neuzná v svete nič 

lepšieho.“ (Kráľ, 1959, s. 298). Priestor symbolizuje túžby jedinca. Imaginácia a sen pri jeho 

vnímaní „restituují pohyb svobody v jeho autentickém smyslu“ (Foucault, 1994, s. 35).  



82  

 

Dynamika ja v prostredí 

Pohyb bez limitov, hraníc možno uskutočniť len v neobmedzujúcom vzdušnom 

prostredí. Vlastníctvo krídel dáva subjektu prostriedok na duchovný vzostup. Let zastupuje 

dôležitú sebarealizáciu: „milší mu je voľný let, / jak ten celý šíry svet.“, ponúka subjektu 

„celkom inakší svet“ (Kráľ, 1959, s. 30, 50). Let predstavuje únikový akt (Puškárová, 1994, s. 

138): „A duša moja zabudne v tom čase / na svet, na smútok, na plače, na žiale“ (Kráľ, 1959, 

s. 59). Subjekt nemá potrebu vidieť, vnímať svet na zemi, svet ľudí („načože by hľadel“), 

jeho túžby smerujú hore, lebo si uvedomuje, že „dolu horko je“ (Kráľ, 1959, s. 50, 43). 

Lietanie ambivalentne spája radosť i utrpenie. Pri pokuse uniknúť zemi, reálnym problémom 

je zároveň prítomné vedomie daromnosti tohto experimentu a neodvratnosti pádu. Pohyb 

predstavuje život, koniec pohybu značí smrť. 

„Nech na hrude nepohnute 

žijú, hnijú neboráci – 

nie sme hnileť, máme kriela,  

leťme svetom ako vtáci.“ (Kráľ, 1959, s. 39).  

Napriek všetkej dynamike subjektu v priestore nejde o cieľavedomú aktivitu, nejde 

o účelné konanie zamerané na výsledky, na dosiahnutie zmeny. Subjekt sa vzdáva cesty („môj 

vietor bez cesty“, Kráľ, 1959, s.75), určitého, určeného smeru, a tým aj cieľa, podstatný je 

pohyb, let ako synonymum slobody. 

Dynamika prostredia 

Pre Kráľovu poéziu je príznačné, že prezentuje vzdušný živel v jeho dynamických 

podobách – s rôznou silou od vetríka, vetra až po deštruktívnu búrku.  

Obraz májového, jarného, tichého vetríka (Kráľ, 1959, s. 40, 58, 70, 94), posla 

dobrých správ, hudby („gajdujte gajdičky – vetríček, povievaj, / čo čuješ, po horách, po 

dolách vyspievaj“ Kráľ, 1959, s. 40) sa modeluje vitalisticky („za jehož dechem vstává celé 

žití“, Kráľ, 1959, s. 94), synonymne s hojdavým náručím matky („kníše sa, kníše, chýli sa 

ľahučko“, Kráľ, 1959, s. 51), upokojujúco, jemne, priateľsky v básňach Dva orly, Orol, 

Slovenská duma, Duma Kollárova. 

Vietor, intenzívnejší variant vzdušného pohybu, je už menej jednoznačný, konotačne 

sa od hudby posúva k bolesti: „Len vietor na husliach / ak stená, tak stená“ (Kráľ, 1959, s. 

71). Vietor je nepokojný, nestály a násilný. Predstavuje výzvu pokoriť nepokorené, zdolať 

nezdolané, ovládnuť doteraz neovládnuté. Podmaniť si vzduch, lietať si vyžaduje zápas 
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s vetrom,
68

 čo je znakom odvahy, dôkazom sily, vlády nad priestorom. Boj s vetrom – čistý 

boj bez cieľa – núti nepretržite a bezprostredne prežívať vôľu k moci, ktorá kompenzuje 

neschopnosť vybojovať iné víťazstvá (Bachelard, 1997, s. 188). Vertikálna metafora v básni 

Šahy: „(...) fúkať, / (...) kat.“ (Kráľ, 1959, s. 90) predikuje vyústenie letu subjektu. Pohyb vo 

vzduchu nemôže byť večný a nevyhnutne končí deštruktívnym pádom, lebo subjekt 

rezignoval na výstavbu útočiska, hniezda: „nie to hniezdo, nie to stromu temä – / môj dom, 

kde bývam, konca, kraja nemá!“ (Kráľ, 1959, s. 50). Absencia pocitu domova, bezpečia, 

útulnosti v priestorovom rozmere básne Orol sa opakuje: „Ja strechy nemám, ja kde sadnúť 

nemám, / hrom mi ukáže miesto, kde ležať mám.“ (Kráľ, 1959, s. 52), zvyšuje sa tak 

predpoklad tragického zavŕšenia existencie subjektu, umocňuje sa dramatickosť poézie Janka 

Kráľa: 

„Hrôza desí celý svet – 

horký, ťažký je môj let, 

víchrice ma zrážajú, 

perká zo mňa padajú.“ (Kráľ, 1959, s. 29).  

Očakávanie nebezpečenstva sa odzrkadľuje v častých obrazoch búrky v básňach Orol 

vták, Dva orly, Orol, Duma, Duma slovenská (Kráľ, 1959, s. 29, 30, 42, 43, 50, 52, 53, 99). 

Kým vietor stvárňuje energiu, búrka ju znásobuje do neovládnuteľnej, zničujúcej podoby. 

Dobrovoľné približovanie sa k hrozbe („búrkam divým v ústrety“, Kráľ, 1959, s. 30) odhaľuje 

túžbu subjektu absolvovať iniciačný proces, a tým potvrdiť vlastnú hodnotu, ale tiež 

autoagresívnu reakciu na nemohúcnosť zmeniť pomery na zemi, pred ktorými uniká a nerieši 

ich. Lyrický subjekt stráca životnú perspektívu, chvíľkové opojenie letom neposkytuje 

zmysluplné naplnenie existencie. Len zriedkavo sa vo vykreslení búrky objavuje motív 

blesku, ktorý by svojím svetelným prejavom naznačoval pozitívne alternatívy pre subjekt. 

Naopak, svetelný efekt blesku sa vo výpovedi subjektu odsudzuje:  

„Nechcem sa ligotať ja vo vašom venci,  

 Bohu vás porúčam, blesku obľúbenci.“ (Kráľ, 1959, s. 42).  

Častejšie než blesk sa v Kráľovej lyrike vyskytuje hrom (Kráľ, 1959, s. 18, 26, 29, 34, 

52, 56, 77, 92, 95) s výlučne negatívnymi konotáciami rozhnevaného živlu, osudu, 

v auditívnej metafore evokujúcej boží hlas: 

„Okolo mňa sa chmáry čierne vijú, 

znad mňa, spopod mňa hromy vyvierajú, 
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 Podľa Bachelarda (1997, s. 187) aktívny hrdina vedie boj s vetrom, nezaujme voči živlu pasívny postoj ako 

trstina, ktorá sa ohne. 
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ja letím, letím, kým ma nezabijú.“ (Kráľ, 1959, s. 52). 

Hrmenie ako intenzívny zvukový prejav prichádza často po úvodných obrazoch 

tichého života alebo pozitívneho spevného prejavu, ktorý je v rozpore s nespokojnosťou 

lyrického subjektu. Nastolený zvukový kontrast reflektuje rozporuplný stav subjektu. 

Frustrácia z nemožnosti naplniť zmysluplne život sa premieňa do snenia o nedosiahnuteľnom, 

o lietaní:  

„Šuhaj čakal dážď a búrku, 

čakal obtočený snami,  

prišiel čas – zmlátený leží 

ak´ mlynárik pod lístkami.“ (Kráľ, 1959, s. 43). 

Kráľov subjekt hľadá zmysel vlastnej existencie v individualizme: „hoď sa na cestu 

inú, zanechaj družinu,“ (Kráľ, 1959, s. 42), ale táto voľba vyústi do tenzie medzi 

osamelosťou a začlenením:  

„Hľadal som nebo, hľadal som anjelov – 

teraz nemôžem nájsť ani len ľudí.“ (Kráľ, 1959, s. 46).  

Potreba sebarealizácie a potreba sociálneho kontaktu nemusia byť stále naplno 

uvedomované, no aj tak predstavujú základné zameranie človeka, všeobecnú tendenciu 

prítomnú vo všetkých ľudských motívoch (Nakonečný, 1998, s. 547). Uvedené potreby 

neverbalizuje vždy ani lyrický subjekt Janka Kráľa, ale nepochybne sú súčasťou jeho 

motivácie. Nedostatočná sebarealizácia, neuspokojená potreba sociálnych kontaktov, 

osamotenie, vyčlenenie zo spoločnosti pre subjekt znamenajú, že po búrke nutne padá a dole 

je smrť:  

„Ale šuhaj neožíva, 

nemá sily viacej k letu, 

žijúc s hmyzom, nežije viac 

ani sebe, ani svetu.“ (Kráľ, 1959, s. 43). 

Vertikalita poézie Janka Kráľa  

Hore alebo dole, nič medzi tým, nekompromisnosť, vertikálny pohyb charakterizujú 

lyrický subjekt Janka Kráľa: „letí hneď hore a hneď dolu zase“ (Kráľ, 1959, s. 59).  

Ak je priestorové vymedzenie naviazané na kultúrne modely (podľa Jurija Lotmana, 

1990), potom hore značí mravné, duchovné povznesenie, hodnotu, život a dole naopak 

úpadok, nehodnotu, smrť. Sémantika dvojice smrteľné – nesmrteľné sa reprezentuje cez 

ohraničený/pozemský – neohraničený/vzdušný priestor. Svet vertikality prepája hore a dole 

a dochádza k symbolickému priblíženiu nebeských telies k subjektu – v poézii Janka Kráľa 
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ide o Mesiac (Kráľ, 1959, s. 56). Kým slnko vyjadruje jasnosť vedomia a energiu, Mesiac 

odkazuje na nevedomie, introvertnosť, precitlivenosť, preto môže viesť dialóg a napokon 

splynúť s  človekom Janka Kráľa, ktorý vraví:  

„ja som syn sveta, mám na čele špinu,  

 srdce búrlivé – poškvrnu tichosti“ (Kráľ, 1959, s. 53).  

Vertikalita Kráľovej poézie sa tvaruje dvojako: cez motívy vzletu a cez motívy pádu, 

hrobu, smrti, zeme, hlbiny, krypty. Popri zastúpení predložky „pod“ však neprekvapuje 

vysoká frekvencia výskytu predložky „nad“ na významovo zaťažených miestach začiatku 

básní Hlásnik národa, Orol, Krajinská pieseň, Duma Kollárova, Duma slovenská (Kráľ, 

1959, s. 35, 50, 80, 94, 99) alebo na začiatku strof v básňach Pieseň bez mena, Dva orly, 

Duma Kollárova, Duma slovenská (Kráľ, 1959, s. 17, 40 – 42, 95, 96, 101). Postavenie 

subjektu dané prepozíciou „nad“ znamená byť vyššie než ostatní, dívať sa do diaľky 

(potvrdzuje sa identifikácia s orlom), ale tiež osamelosť – na začiatku chcenú, povznášajúcu, 

povznesenú, potom hodnotenú ako problém, uprednostňuje sa predložka „nad“ pred 

predložkami kontaktu, interakcie: s, medzi, v. Prvotné predložky v Kráľovej lyrike sú 

významovonosné. 

 V  lyrike Janka Kráľa sa cez priestor charakterizuje lyrický subjekt a do priestoru 

projektuje svoje túžby, nádeje. Topos básní Janka Kráľa sa utvára cez obrazy živlov, 

konštantne cez prírodný rozmer, exteriér, ako tvrdí Štefan Krčméry (1976, s. 88): „Majstrom 

Kráľovým príroda bola len a jej „živly“.“ Motívy vonkajšieho priestoru v poézii Janka Kráľa 

fungujú ako odraz, projekcia vnútorného priestoru lyrického subjektu. Vypovedajúci subjekt 

tvorí priestor, situuje sa do priestoru, ktorý zodpovedá jeho rozpoloženiu.  

Dominantné atribúty vzdušného priestoru v lyrike Janka Kráľa sú dynamickosť, 

dramatickosť, vertikálnosť (v horizontálnom smere neohraničenosť, teda neproblematickosť). 

Topoanalýza Kráľovej poézie odhalila súvislosti medzi kategóriou priestoru a kategóriou 

lyrického subjektu, ich úzke prepojenie, kompatibilitu prírodného priestoru s vnútornými 

poryvmi subjektu v básňach Janka Kráľa a inkompatibilita subjektu so širším sociálnym 

priestorom.    

 
Literatúra 

 

BACHELARD, Gaston. 1997. Voda a sny. Eseje o obraznosti hmoty. Praha: Mladá fronta. 

233 s. ISBN 80-204-0638-7. 

BENČÍK, Emil. 2010. Králi ducha. Bratislava: Eben-Libellus. 256 s. ISBN 978-80-97050979. 



86  

 

BRTÁŇ, Rudo. 1946. Osudy Janka Kráľa. Turčiansky Sv. Martin: Všeslov. slov. 110 s.  

FOUCAULT, Michel. 1994. Sen a obraznost. Liberec: Dauphin. 75 s. ISBN 80-901-8421-9. 

HRBATA, Zdeněk. 2005. Prostory, místa a jejich konfigurace v literárním díle. In: Miroslav 

ČERVENKA et al. Na cestě ke smyslu. Praha: Torst, s. 315-509.  ISBN 80-7215-244-0. 

CHROBÁK, Dobroslav. 1936. Rukoväť dejín slovenskej literatúry. Praha: Osvetová knižnica. 

272 s. 

KOCHOL, Viktor. 1955. Poézia štúrovcov. Bratislava: Vydavateľstvo SAV. 370 s.  

KOCHOL, Viktor. 1960. Vyvrcholenie obrodeneckej literatúry (Štúrovský romantizmus). In: 

Milan PIŠÚT et al. Literatúra národného obrodenia. Dejiny slovenskej literatúry II. 

Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, s. 271-476. 

KRÁĽ, Ján. 1959. Súborné dielo. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry. 742 s. 

KRAUS, Cyril. 1999. Slovenský literárny romantizmus. Martin: Vydavateľstvo Matice 

slovenskej. 238 s. ISBN 80-7090-520-4. 

KRČMÉRY, Štefan. 1920. Prehľad dejín slovenskej literatúry a vzdelanosti. Martin: Svetová 

knižnica. 128 s. 

KRČMÉRY, Štefan. 1976. Dejiny literatúry slovenskej II. Bratislava: Tatran. 419 s. 

LOTMAN, Jurij M. 1990.  Štruktúra umeleckého textu. Bratislava: Tatran. 372 s. ISBN 80-222-

0188-X. 

MRÁZ, Andrej. 1949. Dejiny slovenskej literatúry. Bratislava: Slovenská akadémia vied. 427 s. 

NAKONEČNÝ Milan. 1998. Základy psychológie. Praha: Academia. 590 s. ISBN 80-200-

1290-7.                         

PIŠÚT, Milan. 1948. Básnik Janko Kráľ a jeho Dráma sveta. Turčiansky Sv. Martin: Matica 

slovenská. 253 s.  

PIŠÚT, Milan. 1954. Janko Kráľ. Bratislava: Slovenský spisovateľ. 208 s. 

PUŠKÁROVÁ, Mária. 1994. Kto má v rukách nevedomie? Bratislava: VEDA. 217 s. ISBN 

80-224-0420-9. 

SEDLÁK, Imrich, ed. 2002. Podoby slovenského romantizmu v dielach Janka Kráľa, Jána 

Francisciho a Jána Kalinčiaka. Banská Bystrica: Filologická fakulta UMB. 158 s. 

ISBN 80-8055-704-7. 

SLOBODA, Ján – ŠMATLÁK, Stanislav, ed. 1976. Janko Kráľ. Zborník statí. Bratislava: 

Tatran. 290 s.  

ŠMATLÁK, Stanislav. 1979. Dve storočia slovenskej lyriky. Bratislava: Tatran. 536 s. 

https://www.kis3g.sk/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013041715043215440&skin=snk&lng=sk&inst=consortium&host=kis3g-clas01z3950%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=kis3g-clas01z3950%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=Tur%c4%8diansky%20Sv.%20Martin%20V%c5%a1eslov.%20slov.%201946&beginsrch=1
https://www.kis3g.sk/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013041715043215440&skin=snk&lng=sk&inst=consortium&host=kis3g-clas01z3950%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=kis3g-clas01z3950%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=Tur%c4%8diansky%20Sv.%20Martin%20Matica%20slovensk%c3%a1%201948&beginsrch=1
https://www.kis3g.sk/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013041715043215440&skin=snk&lng=sk&inst=consortium&host=kis3g-clas01z3950%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=kis3g-clas01z3950%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=Tur%c4%8diansky%20Sv.%20Martin%20Matica%20slovensk%c3%a1%201948&beginsrch=1


87  

 

ŠTRELINGER, Peter. 1971. Paralely liptovských ľudových povestí v troch baladách Janka 

Kráľa. In: Michal ELIÁŠ, ed. Literárny archív 1970. Martin: Matica slovenská, s. 201-

238. 

VALČEK, Peter. 2006. Slovník literárnej teórie A – Ž. Bratislava: Literárne informačné 

centrum.  352 s. ISBN 80-89222-09-9.    

VLČEK, Jaroslav. 1923. Dejiny literatúry slovenskej. Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská. 

434 s. 

VONGREJ, Pavol. 1982. Zlomky z romantizmu. Bratislava: Tatran. 480 s. 

VONGREJ, Pavol. 1989. Syn sveta. Bratislava: Tatran. 168 s.  

VONGREJ, Pavol. 1994. Dvaja romantici. Martin: Matica slovenská. 240 s. ISBN 80-7090-

288-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kis3g.sk/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013041715043215440&skin=snk&lng=sk&inst=consortium&host=kis3g-clas01z3950%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=kis3g-clas01z3950%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=Paralely%20liptovsk%c3%bdch%20%c4%beudov%c3%bdch%20povest%c3%ad%20v%20troch%20balad%c3%a1ch%20Janka%20Kr%c3%a1%c4%bea%20Peter%20%c5%a0trelinger&beginsrch=1
https://www.kis3g.sk/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013041715043215440&skin=snk&lng=sk&inst=consortium&host=kis3g-clas01z3950%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=kis3g-clas01z3950%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=Paralely%20liptovsk%c3%bdch%20%c4%beudov%c3%bdch%20povest%c3%ad%20v%20troch%20balad%c3%a1ch%20Janka%20Kr%c3%a1%c4%bea%20Peter%20%c5%a0trelinger&beginsrch=1
https://www.kis3g.sk/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013041715043215440&skin=snk&lng=sk&inst=consortium&host=kis3g-clas01z3950%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=kis3g-clas01z3950%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=Liter%c3%a1rny%20arch%c3%adv%201970%20Martin%20%3a%20Matica%20slovensk%c3%a1,%201971%20S.%20201-238&beginsrch=1



