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ŽIVLY V POETICKÝCH OBRAZOCH MIKULÁŠA DOHNÁNYHO 

 

 

Mikuláš Dohnány sa napriek bohatej a rôznorodej činnosti, pôsobil ako literárny 

kritik, historik, redaktor, dramatik a básnik, zatiaľ nedočkal sústredenejšej literárnohistorickej 

reflexie. Ucelenejšiu podobu má len publikovanie jeho poézie a básní v próze, úvah, ktoré 

edične pripravil a vysvetlivkami opatril Rudolf Chmel v roku 1968 a následne v roku 1971 

doplnil výberom z jeho listov a denníkov. Dohnányho denníky prvý priblížil Rudo Brtáň 

v roku 1959. V roku 1984 bola venovaná Mikulášovi Dohnánymu tretia Literárna Levoča 

organizovaná Edmundom Hlebom. Dohnányho básnické dielo interpretovali v štúdiách Oskár 

Čepan (1991) a Ľubica Somolayová (2010), dejepisné dielo Mikuláša Dohnányho analyzovali 

Milan Ferko (2011) a Richard Marsina (2004), divadelnú hru hodnotil Rastislav Ballek 

(2009). Z aktivít Mikuláša Dohnányho a z jeho literárnodruhovo a žánrovo pestrej tvorby je 

pre túto prácu relevantná tá časť jeho básnického diela, ktorá má podobu reflexívnej 

a prírodnej lyriky.
69

  

Priestor v čase  (metafora vody) 

Básne Mikuláša Dohnányho sú modelované ako výpovede subjektu o časopriestore, 

priestor sa v nich modifikuje časom. Mimoriadnu dôležitosť nadobúdajú časové kategórie 

vtedy a potom, minulosť a budúcnosť nie ako strnulé, oddelené entity, ale ako dynamické 

javy. V reflexívnej lyrike Mikuláš Dohnány nestvárňuje udalosť, jeden časopriestor, ale 

zachytáva temporálne plynutie, od dejinného obrazu vtedy cez tu (Veľká Morava a doteraz 

trvajúce tisícročné zakliatie) smeruje do budúcnosti videnej mesianistickým spôsobom ako 

času, v ktorom sa naplní proroctvo o druhom príchode Krista.  

Temporálny pohyb sa v Dohnányho básňach viaže na motív rieky, ktorá svojím tokom 

vyjadruje neustálu premenlivosť a zároveň stálosť (koryta, prísunu životodarnej vody). 

V básnickom obraze je minulosť zapísaná vo vlne rieky, „v nejž sa odleskoval / meč 

svetoborný Svätopluka kráľa, / a ktorou otcov náš Metod kropieval, / keď ich ku pravde 

nebeskej vodieval.“ (Dohnány, 1968, s. 32). Rieka predstavuje čas/časnosť v metafore „vlny 

časov“ (Dohnány, 1968, s. 91), jej plynutie odráža nenávratnosť okamihu, pominuteľnosť 

a prostredníctvom komparácie sa rovnaká skutočnosť konštatuje o národnej minulosti: 
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 Uprednostňujem pri výbere z Dohnányho poézie žánrové kritérium pred chronologickým. Hovoriť v prípade 

Mikuláša Dohnányho o predrevolučnom intencionálnom období a porevolučnom originálnom (podľa Chmela, 

1968) nie je celkom oprávnené vzhľadom na prítomnosť výsostne príležitostnej poézie, plnej topických obrazov 

napísanej po revolúcii (Ku pamiatke dňa 19. marca 1852 J. M. Hurbanovi, Mladému Staroslovákovi, Ku 

Géniu...) a na druhej strane sebareflexívne, originálne básne Mikuláša Dohnányho vznikali aj pred revolúciou 

(Improvizácia, Syn Tatier, Dumka nad Váhom). 
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„Zabudni, rod môj, na predošlé veky, 

ktoré v pamäti tvojej sa maľujú, 

oni minuli sa ako vlny rieky“ (Dohnány, 1968, s. 81). 

Nenávratnosť minulosti patrí k topickým obrazom poézie. Pominuteľnosť, skaza sa 

v Dohnányho reflexii neprezentuje negatívne, je nadovšetko odôvodnená a zaslúžená. 

V Dohnányho poézii sa vykonávateľom spravodlivosti stáva rieka, oddeľuje dobro od zla, 

mravnosť od podlosti. Mravnosť sa v poézii Mikuláša Dohnányho vyjadruje aj priestorovou 

situovanosťou, dole je zlé, podlé, hore morálne, správne. V básni Váh sa viera 

vypovedajúceho subjektu v spravodlivosť rieky potvrdzuje viacnásobne:  

„vyleješ vody po tichých dolinách: 

všetko navnivoč privedieš, na skazu, 

len to zostáva, čo je na výšinách! 

(...)  

Akoby si chcel podlú nízkosť rodu 

zahrúžiť v búrnom a šumiacom brodu 

v špatných, hlienistých barinách. 

(...) 

Tuším, by si chcel len tie duše nechať, 

ktoré sa k skalám výsosti pribili, 

ostatnú luzu bys’ chcel snáď zašpliechať, 

čo by ju hlieny na večnosť ukryli. 

Búr teda, Váh môj, a nízkosť zašpliechaj, 

len výsosť duchov slobodných zanechaj, 

čo sa tebe posvätili.“ (Dohnány, 1968, s. 92-94). 

V poézii Mikuláša Dohnányho funguje voda v dvoch toponymicky presne 

identifikovaných podobách ako Váh a Dunaj s neporovnateľne väčšou zaujatosťou, 

obraznosťou, prepracovanosťou a symbolickosťou pri tvarovaní Váhu. Mikuláš Dohnány 

uprednostňuje Váh pred Dunajom kvôli miere slovenskosti rieky a spôsobu pohybu, preferuje 

rýchlosť (aktuálnosť) toku Váhu. S Dunajom sa v Dohnányho poézii takmer topickým 

spôsobom spája adjektívum „tichý“ (1968, s. 30, 71, 78, 93), čo znamená, že nemôže 

personifikovať nepokojné romantické (po)hnutia. Naviac v básni Dumka nad Váhom sa 

k Dunaju pripája negatívny atribút, výrečný prívlastok „neverný“ (vzťahujúci sa na 

pokračovanie Dunaja mimo slovenského územia), ktorý ohrozuje doterajšiu rýdzosť, 

priezračnosť (v etickom zmysle) Váhu:  



90  

 

„Kde sa ponáhľaš z Považia pekného? 

Tam sa v nevernom Dunaji zakalíš,“ (Dohnány, 1968, s. 32).  

Obraz stretu riek sa stáva symbolickým stretom národa so svetom: 

„Národ môj drahý, preto ty omdlievaš, 

keď do cudzieho život svoj vylievaš, 

ako ten Váh vlny jeho.“ (Dohnány, 1968, s. 93). 

Dohnányho hydronymá sú antropomorfizované a navyše sa im pripisujú etické 

hodnoty. Atribút Váhu „čistý“ v axiologickej rovine vyjadruje mravnosť, a potom môže byť 

Váh stotožnený s národom. V niektorých Dohnányho básňach sa etická hodnota Váhu 

dáva do opozície voči vodám Dunaja: 

„Búrno sa ženieš dolu dolinami, 

z krajov Považia velebno-pekného, 

kde sa objímaš s cudzími vlnami, 

v vodách sa tratíš Dunaja tichého.“ (Dohnány, 1968, s. 93). 

Citované verše majú v básni Váh formu refrénu, opakovane sa zvýrazňuje 

bezvýhradná slovenskosť Váhu a hraničná, oddeľujúca funkcia Dunaja. 

Priestor sa v Dohnányho básňach vymedzuje ako zreteľne národný („slovenský kraj“, 

Dohnány, 1968, s. 31) a slovenskosť synekdochicky, pars pro toto zastupuje Považie. Zo 

širšieho geografického hľadiska sa vyčlenenie konkrétneho priestoru deje prostredníctvom 

spojenia „od Tatier k Dunaju“ (Dohnány, 1968, s. 31, 42). Obsiahnuť tak rozsiahlu plochu 

možno vďaka motívu rieky Váh a letu orlov. Rieka Váh ako najdlhšia rieka na Slovensku 

spája územie od jej prameňov v Tatrách až po ústie v Dunaji. Orlov Mikuláš Dohnány v básni 

Nad slovenskou Tatrou ranné zory svietia explicitne pomenúva ako bratov, ktorí majú šíriť 

obrodenecké myšlienky na celom Slovensku. Priestor v Dohnányho lyrike má socializačný 

rozmer, nevytvára sa pre individuálne ja, ale pre my – bratstvo.  

Živel v Dohnányho poézii – oheň 

Obrazy rieky, tečúcej vody v Dohnányho poézii majú svoje reprezentačné funkcie, ale 

používajú sa pomerne monotónnym spôsobom na rozdiel od rozmanitosti použitia motívov 

ohňa. Oheň a voda symbolizujú dynamiku životných procesov, no živosť vody je 

„ťažkopádnejšia“, „pomalšia“, a kým má ohraničenú podobu, skôr upokojuje, ako vzrušuje 

(Fromm, 1970, s. 19). V Dohnányho obrazoch voda spĺňa viac funkciu prekrytia zlého, až 

oheň prináša skutočnú premenu:  

„V srdci ti večný svätý oheň horí, 

ktorý rozožral sám tvorca nebeský, 
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on na prach spáli svet tento a zborí; 

ty v ruke držíš: plameň, hrom a blesky!“ (Dohnány, 1968, s. 58). 

Oheň symbolizuje rýchle dianie (metaforickosť ohňa podľa Bachelarda, 1970) a 

odzrkadľuje túžbu subjektu revolučne zmeniť, popohnať čas. Teraz vníma Mikuláš Dohnány 

ako zlomové, prevratné, ako stav odklínania krajiny a ľudí v nej (v básni Zakliata krajina). 

No nestačí zmena, je potrebná obnova, ktorú treba vykonať radikálnym spôsobom po 

deštrukcii terajšieho nedokonalého sveta, človeka. Očistná deštrukcia sa deje prostredníctvom 

ohňa, ktorým sa všetko mení, staré zaniká a uvoľňuje miesto novému, podľa Mikuláša 

Dohnányho lepšiemu.  

Oheň nadobúda v Dohnányho poézii trojakú podobu:  

- vnútorný oheň (zápalu, lásky) je azda najviac zastúpený; 

- oheň materiálny, viditeľný, najmenej prítomný; 

- napokon oheň blesku, ktorým sa predchádzajúce dve podoby ohňa zjednocujú, pričom 

integrujúcu funkciu zohráva svetlo.  

Oheň má duchovnú podstatu a „v slovách vybĺkne“ (Dohnány, 1968, s. 68), lebo 

pieseň, slovo podľa Mikuláša Dohnányho zapaľuje, roznecuje. V básni Slovo inšpirovanej 

začiatkom Evanjelia podľa Jána sa podčiarkuje motívom ohňa energia slova, jeho závažnosť 

až sakrálnosť:  

„Slovo na zemi v svetle sa zjavilo,  

na ktorej vatru bohu zapálilo; 

(...) 

Slovo sa vznieslo druhý raz na zemi  

v žiari plameňov božského nadšenia“ (Dohnány, 1968, s. 63). 

Slovo roznecuje, tvorí. Mikuláš Dohnány po obraze stvorenia sveta Bohom/Slovom 

a príchodu Slova medzi ľudí v podobe Krista formuluje presvedčenie o nástupe nového 

pokolenia (Slovanov), ktoré má mesianistické predurčenie, lebo „v ňom oheň lásky 

najčistejšej horí“ (Dohnány, 1968, s. 64).  

Slovu, snu sa pripisuje schopnosť nadchnúť človeka pre dobro, ideály: „A sny 

božskosti ducha zapálili“ (Dohnány, 1968, s. 63). Oheň symbolizuje rýdzosť (Bachelard, 

1970, s. 134), lebo to, čo prejde ohňom, získa homogénnosť, teda čistotu. Tak ako oheň 

zjednocuje veci, má zjednotiť aj ľudí. Podľa Mikuláša Dohnányho oheň zasahuje 

predovšetkým vnútorný priestor bytosti, prostredníctvom ohňa sa realizuje premena podobná 

znovuzrodeniu Fénixa: 

„Na krídla, synak, vyleť už z popola, 
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pusti sa bystrým ako orol letom“  (Dohnány, 1968, s. 58). 

Dohnányho svet potrebuje ľudí s „mysľou ohnivou“ (Dohnány, 1968, s. 108), iba takí 

sú schopní obnoviť krajinu: 

 „Aj vo vás, bratia, svätý oheň horí, 

nech svety zborí a nové vytvorí!“ (Dohnány, 1968, s. 30). 

Subjekt v sebavýpovednej básni Improvizácia kumuluje motívy ohňa a stotožňuje sa 

s jeho obrodzujúcou silou: „Duch môj! ty ohnisko sveta!“ (Dohnány, 1968, s. 68), čo podľa 

Ľubice Somolayovej (2010, s. 1) svedčí o transcendovaní subjektu v intenciách romantického 

titanizmu. Vnútorný oheň prechádza do nebeského svetla (Bachelard, 1970, s. 140), stáva sa 

vo viacerých básňach Mikuláša Dohnányho transcendentným a tvoriacim živlom. 

„Večným ho láska urobí horúca, 

čo celé ľudstvo sťa slnko zahrieva, 

a stavia vtedy, keď sa zdá, že rúca.“ (Dohnány, 1968, s. 124). 

V súvislosti s vnútorným ohňom Mikuláš Dohnány používa viacnásobne adjektívum 

„svätý“ (1968, s. 30, 58, 101). Posun k sakrálnemu priestoru v básnickej tvorbe slovenských 

romantikov sa zvýrazňuje v päťdesiatych rokoch 19. storočia kvôli neuspokojivej situácii 

v krajine v porevolučnom období, čo sa prejavilo aj v Dohnányho denníkových zápisoch, 

napríklad z 1. 1. 1852: „V roku pominulom som mal práce so samým sebou. Všetky živly, zlé 

i dobré sa zbúrili v duši, a táto hnaná k neznámemu cieľu nevedela nájsť uspokojenie 

v zmätkoch sveta vonkajšieho (...) mládeneckého zápalu ohne sa na ľadovej skutočnosti 

hodne ochladili; preto ani nehasne, ale topí sa o tie ľady skutočnosti. Úloha: posvätenie sa 

idei.“ (podľa Krausa, 1999, s. 117). Svetlo tvorí základ duchovnej iluminácie. Vyžarovanie 

duše sa v poézii vzdáva gramatickej, logickej súvislosti, aby to nestálo v ceste reťazeniu 

vizuálnych motívov.  

Viditeľnosť sa v Dohnányho básňach uskutočňuje navonok, zmyslovo a vnútorným 

spôsobom ako precítenie S/svetla (Boha a poznania). Smerom navonok sa na viditeľnosť 

upozorňuje skrz verbá: vidieť, obdivovať, obzrieť sa, pozerať a ďalšie. Zrakové vnímanie 

krajiny „Oči moje, oči, /  či sa nasýtite?“ (Dohnány, 1968, s. 47) vyvoláva vo vnímajúcom 

subjekte úžas, úctu a obdiv, krajina sa stáva sakrálnou: „Tu stoja oltáre hodné Hospodina,“ 

(Dohnány, 1968, s. 50). Smerom dovnútra sa viditeľnosť realizuje introspekciou, oko je 

spojené s dušou: 

 „Oči, vy tajnostné nebies svetlá, 

ktorých plameňom duša sa vyvára — 
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i mňa do tajných osudov zaplietla 

táto nadzemských ohňov vašich žiara!“ (Dohnány, 1968, s. 118). 

Oheň sa v Dohnányho básňach prezentuje ako výrazný vizuálny prvok. No kým svetlo 

ostáva na povrchu, teplo má schopnosť prenikať (Bachelard, 1970, s. 57), teplo ohňa prebúdza 

lyrický subjekt Mikuláša Dohnányho k aktivite: „srdce zahrieval, ducha rozpaľoval!“ (1968, 

s. 29). „Oheň zápalu“ (Dohnány, 1968, s. 105) sídli v človekovi: v ňadrách, v prsiach, v srdci 

(Dohnány, 1968, s. 30, 58, 59, 66, 68, 101). Takéto situovanie ohňa značí jeho stotožnenie 

s citom lásky: „Láska čistú obeť páli“, „oheň lásky“, „plameň lásky“ (Dohnány, 1968, s. 

106, 64, 71). Dohnányho láska je láskou priateľstva, bratstva a jednoty: 

„Jedna myšlienka veď nás k svätým cieľom, 

jednota, láska buď naším anjelom.“ (Dohnány, 1968, s. 82). 

Vnútorný oheň je neviditeľný, skrytý, ide o nematerializovaný oheň bez plameňa, 

ktorý zjednocuje v sebe lásku i ducha, oduševnenosť a (d)otvára budúcnosť pre nového 

človeka. Oheň krvi je čistý rovnako ako oheň blesku (Bachelard, 1970, s. 138). Láska 

zjednocuje, spája a aktivizuje, v Dohnányho poézii má činorodú podobu tvorivého živlu, 

blesku, napríklad v Piesni II: 

„V mládeneckých prsiach k rodu láska horí, 

v divokej víchrici 

hromov blýskavici 

ona činy tvorí.“ (1968, s. 66). 

V búrke sa zjavujú túžby a nádeje človeka. Citovosť, nepokoj, vnútorné napätie 

subjektu má exaltovanú podobu v už citovanej Piesni II a podobné verše boli použité aj 

v básni Improvizácia a v Zakliatej krajine, čím sa potvrdzuje ich relevantnosť pre adekvátnu 

interpretáciu reflexívnej poézie Mikuláša Dohnányho: 

„Vietor a víchricu, 

hrom a blýskavicu 

v sebe prechovávaš — 

v zbúrenom mori, 

v iskriacej zori 

zaľúbenie mávaš!“ (1968, s. 69),  

„Hrom a blýskavica, 

vietor a víchrica 

z neba zahučí, 

hrozne zaskučí.“ (1968, s. 34). 
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Oba citáty pochádzajú z básní, v ktorých majú špecifické postavenie, uprostred 

dlhších, prevažne 11-slabičných veršov sa objavujú ako dramatický predel, vybočenie 

z upokojujúceho rytmu, ako náhly impulz prebudenia, zalomcovania subjektom, krajinou. 

Nastolený rytmus v básni Improvizácia a v Zakliatej krajine ponúka istotu, vedomie stálosti, 

ale i ubíjajúcej stagnácie, skľučujúceho opakovania, zotrvávania pri tom istom, a hoci 

narušenie rytmu predstavuje spravidla vpád chaosu, náhodnosti, deštrukcie a uvrhnutie do 

neistoty, v Dohnányho prípade ide o nevyhnutný zlom vedúci k nastoleniu nového poriadku, 

nových časov. 

Mikuláš Dohnány dosahuje dramatickosť svojich básní prostredníctvom obrazov 

rozpútaných, nehatených živlov, hlavne ohňa, blesku. Nezdôrazňuje sa ničiaca sila blesku, ale 

naopak jeho pozitívny efekt – svetlo blesku vo viacerých významoch:  

- ako fenomén fyzikálneho osvetlenia, viditeľnosti vznešeného, podstatného: „Vrcholce 

Tatier blesky ožiarili“ (Dohnány, 1968, s. 62),  

- ako symbol revolučného premenenia, 

- ako znak duchovného osvietenia: „bleskami krásy a lásky ranená duša“ (Dohnány, 

1968, s. 118). 

Oheň je v blesku vždy potencionálne prítomný, vďaka svojej nepredvídateľnosti, 

intenzite a energii symbolicky spúšťa revolučný pohyb. Blesk spĺňa funkciu revolučného 

impulzu nielen pre jednotlivca, ale predovšetkým pre národ: „Prebúdzajte ho blesky a 

hromami, / by už raz ožil a kráčal za vami!“ či inde „Bleskom prebudzujme rod náš biedny“ 

(Dohnány, 1968, s. 30, 66).  

V blesku sa zvýrazňuje svetelná zložka ohňa: „bleskom osvecuješ“, „Blesk jasný, 

ohnivý“ (Dohnány, 1968, s. 40, 42). Svetlo blesku má zlatý charakter: „Už sa prvý blesk nad 

vami zjavuje, / ten čo vrcholce vaše pozlacuje“ (Dohnány, 1968, s. 65, podobne aj s. 42, 57). 

Zlatý jas blesku sa nespomína vo význame moci či bohatstva, ale vo význame dokonalosti, 

duchovnej očisty a slávy. Sláva sa zviditeľňuje prostredníctvom blesku: „slávy blesky“ 

(Dohnány, 1968, s. 44, 93, 117) ako náhly záblesk, zjavenie budúceho času. Blesk sa stáva až 

sakrálnym prvkom v básňach Improvizácia a Zakliata krajina:  

„anjeli boží bleskom ťa posvietia 

a sláva večnosť svätú odokryje.“, 

„Duch boží v blesku, v ohni svätom letí, 

kraj ten zakliaty ak’ slnko osvieti.“ (Dohnány, 1968, s. 69, 34). 

Blesk sa pokladá za prejav Božej sily, v Dohnányho poézii viac tvorivej, než 

trestajúcej. Mikuláš Dohnány viacnásobne zbásňuje (prevažne mesianistickú) dôveru 
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v príchod priaznivejších časov v Pohľade na Považie: „Zvestujže nám z neba deň nášho 

spasenia!“ (1968, s. 50), podobne aj v básňach Moja žiadosť, Slovo, Génius slovanský, 

K Životu, Syn Tatier, Minulosť a budúcnosť. Dohnányho lyrický subjekt sa stáva 

zvestovateľom budúceho spasenia: „veky nové zaligotať sa majú“ (Dohnány, 1968, s. 78). 

Sníva o dňoch „krajších a šťastnejších“, uisťuje seba aj ostatných o tom, že prídu „pekné 

časy“, stačí pozrieť „v budúcnosť do tých časov skvelých“ (Dohnány, 1968, s. 44, 46, 58): 

„Aj ľudstvo ožije 

v kráse a novosti, 

hodina odbije 

života radosti!“ (Dohnány, 1968, s. 67). 

Motívy svetla smerujú reflexiu subjektu vždy do budúcnosti, ktorú „ožiarila sláva“, 

ktorá „sa ligotá dúhami“, v ktorej „hviezda spasenia zvestuje“ (Dohnány, 1968, s. 94, 93, 

62). Ak Mikuláš Dohnány tvrdí: „naučení ste ku slnku pozerať“ (1968, s. 30), posilňuje tým 

vertikalitu textu i myšlienky, vieru v (národný) vzostup a jeho oprávnenosť. Kým doteraz išlo 

podľa Mikuláša Dohnányho o zakliatu, temnú krajinu, nový život je priamo podmienený 

prítomnosťou svetla a ducha: „Život je iskra nadzemského bytia (...) Život je svetlo, čo blesky 

vylieva“, „blesky života nového“, „Život prichodí ako svetlo z neba“ (1968, s. 124, 66, 114). 

Pochopiteľne si potom Mikuláš Dohnány vyberá pre svoje básne čas brieždenia, svitania, 

najčastejšie vyjadrené v obraze rannej, zlatej, iskriacej, ružošatej, ligotavej zory. Mikuláša 

Dohnányho zaujíma práve okamih osvetlenia (osvietenia) krajiny a/alebo človeka, čo 

podporuje spojenie obrazu zor s bleskom (1968, s. 40, 60, 79). Čas zlomu, prechod z tmy do 

svetla vytvára v básňach Mikuláša Dohnányho potrebnú tenziu. Prostredníctvom zory 

a blesku sa priestor tmy a noci (zakliatia) modifikuje na priestor svetla a slobody. 

Zvýrazňovanie atribútu svetla v ohni vedie k jeho idealizácii. Najzrejmejšou 

realizáciou tejto myšlienky v Dohnányho básňach je obraz blesku, ktorý stelesňuje 

fenomenologickú dialektiku ohňa a svetla (viac Bachelard, 1970, s. 139).  

Záverom 

Mikuláš Dohnány vstupuje do seba a v subjektívno-reflexívnej poézii pokračuje jeho 

sebaspytovanie, sebareflexia (Kraus, 1999, s. 117). V Dohnányho textoch ide o básnickú 

sublimáciu, o hľadanie náhradného riešenia v situácii a pre situáciu, ktorá tu a teraz riešiteľná 

nie je. Súčasný neriešiteľný stav (zakliatej krajiny) sa podľa Mikuláša Dohnányho zmení 

v mesianisticky videnej budúcnosti. 

Mikuláš Dohnány verí v tvoriacu silu živlov (1968, s. 66, 68-69), jeho výpovede 

charakterizuje dynamizmus, dôraz a sila sprostredkúvané obrazmi búrky, hlavne bleskov. Vo 



96  

 

svojej reflexívnej poézii pracuje s univerzálnym symbolickým jazykom. Lyrickú výpoveď 

stavia Mikuláš Dohnány na výraznej zmyslovej metafore a radí sa k senzuálnym 

a apelatívnym básnikom. Mikuláš Dohnány je básnikom vnútorného ohňa a výzvy, spájajúci 

sakrálne s revolučným. 
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