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ROMANTIZMUS V BÁSNICKEJ TVORBE JANKA MATÚŠKU 

V KOMPARÁCII S POÉZIOU JANKA KRÁĽA A MIKULÁŠA DOHNÁNYHO 

 

 

Nasledujúca kapitola sa pokúsi vymedziť ustálené myšlienkové a výrazové schémy 

slovenského literárneho romantizmu uplatnené v básnickej tvorbe Janka Matúšku hlavne pri 

tvarovaní priestoru v konfrontácii či paralelách s písaním Janka Kráľa a Mikuláša 

Dohnányho. Nepôjde o analýzu celej tvorby Janka Matúšku alebo o vyčerpávajúcu syntézu 

obrazov slovenského literárneho romantizmu, ale skôr o vytvorenie osnovy, smeru 

metaforických koordinácií Matúškovho básnického ducha. 

V literatúre sa stvárnenie akejkoľvek skutočnosti realizuje prostredníctvom slovesnej 

štruktúry, tak vzniká esteticky motivovaný obraz. Slovenská romantická poézia sa vyznačuje 

výraznými priestorovými motívmi, možno hovoriť o toposémii slovenského literárneho 

romantizmu. V  snahe lyriky vypovedať nepriamo možno práve kategóriu priestoru pokladať 

za relevantnú pri pátraní po význame textu, lebo priestor sa personifikuje, používa sa 

v metafore a v synekdoche na vyjadrenie postojov, hodnôt subjektu. Priestor v poézii 

slovenských romantikov nadobúda axiologické, symbolické, ideové funkcie v reprezentácii 

myšlienok, hodnôt slobody, vykúpenia, očisty, znovuzrodenia a charakterizačné funkcie vo 

vzťahu k subjektu a k sociálnej, národnej skupine (slovenský ľud). 

Kým klasicistický priestor  sa vyznačuje poriadkom, cyklickou premenlivosťou, 

stabilitou, poriadkom a hlavne kultivovanosťou vnesenou do prírodného sveta človekom, čo 

sa odrazilo vo frekventovanosti obrazov záhrad, parkov a pasienkov, literárny romantizmus 

volí diametrálne odlišné priestory – charakteristické výraznou vertikalitou, neupravenosťou, 

divokosťou, dramatickosťou. V rámci mimetickej topografie, v ktorej existuje vzťah medzi 

literárnym priestorom a skutočnosťou, predstavujú určujúci slovenský romantický priestor 

Tatry. Synekdochicky zastupujú vlasť, v diele slovenského romantika sú nielen 

identifikačným prvkom národa a jedinca, ale majú aj ohraničujúcu, vymedzujúcu a ochrannú 

funkciu. Symbolizujú stálosť, pevnosť, neochvejnosť v premenlivosti času, a tak sa celkom 

pochopiteľne stávajú aj priestorom vyjadrujúcim mravnú silu a v mesianistickom texte 

nadobúdajú až sakrálne rozmery v stotožnení s chrámom Božím. V mesianizme sa pri 

mimetizácii priestoru Tatier najviac zvýšila diskrepancia medzi skutočnosťou a básnickým 

obrazom. Motív Tatier v poézii slovenského romantizmu je podaný „ako čosi dynamické, čo 

je obklopené vzruchom a napätím (...) takmer vždy je symbol Tatier súčasťou širšie 

ponímaného obrazu chmár a približujúcej sa búrky“ (Šmatlák, 1979, s. 67). Neovládateľné 
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živly konfrontované so stálosťou Tatier zvyšujú intenzitu, dramatickosť, dynamiku a tenziu 

slovenskej romantickej poézie. Tatry zastupujú na temporálnej rovine pretrvávanie, večnosť, 

čo sa spája s axiologickou rovinou, lebo to, čo pretrvalo, má hodnotu. 

Priestor aj prírodné živly (hlavne vzduch a voda) sa v romantizme personifikujú, 

napríklad v básni Janka Matúšku Moja pesnička žalmová sa personifikáciou vyjadruje 

dôverný vzťah subjektu k priestoru: „K otcovi Kriváňu“.
70

 Živlom (s výnimkou ohňa) sa 

pripisujú skôr negatívne atribúty (vietor prinášajúci zlé správy, pohlcujúca rieka, deštruktívna 

búrka). Miera intenzifikácie obrazov v lyrike má zostupné zastúpenie od tvorby Janka Kráľa, 

Mikuláša Dohnányho po Janka Matúšku.  

Lyrická výpoveď slovenského romantizmu sa uskutočňuje skrz obraz živlov. 

Sebavyjadrenie slovenského romantického lyrického subjektu sa modeluje prostredníctvom 

atribútov vody, vzduchu či ohňa. V poézii Mikuláša Dohnányho sú dominantné obrazy 

bleskov, v lyrike Janka Kráľa je najčastejšou a najintenzívnejšou podobou živlu búrka 

a v básňach Janka Matúšku dážď.  

Janko Matúška – básnik smútku a dažďa 

Janko Matúška (1821 – 1877) – prozaik, dramatik a básnik slovenského prostredia. 

Jeden z nádejných poetov v štyridsiatych rokoch 19. storočia, ktorý sa preslávil bojovnou 

piesňou Nad Tatrou sa blýska (Béder, 1963, s. 382), sa ešte nedočkal samostatnej reflexie 

svojho diela.
71

 Dielo Janka Matúšku bolo zväčša interpretované len v rámci komplexnejších 

pohľadov na slovenský literárny romantizmus, možno aj preto, čo tvrdí o Jankovi Matúškovi 

Viktor Kochol: „pre svoje básnické nadanie a neohrozený postoj v národných podujatiach stal 

sa začiatkom štyridsiatych rokov jedným z popredným štúrovcov, neskôr však svoj talent 

nerozvíjal a dostal sa do úzadia“ (Kochol, 1960, s. 300). Z tvorby Janka Matúšku bolo zatiaľ 

najviac pozornosti venovanej epike a „baladickému prepisu“ (Kraus, 1999, s. 61) ľudových 

                                                 
70

 Umelecké texty Janka Matúšku použité v tejto kapitole pochádzajú zo súborného vydania Janka Matúšku 

sobrané spisy básnické (1921) a sú citované kurzívou podľa ich digitalizovanej podoby dostupnej z: 

http://zlatyfond.sme.sk/dielo/777/Matuska_Piesne-a-recnovanky. Pôjde hlavne o povesti (Svätý Zákon, Hrdoš, 

Pomsta, Klára Záchová), príležitostné básne (Dv. P. Joz. Hurbanovi k jmeninám, Ondr. Langemu na kar, Vys. P. 

Ďurk. Košuth. na nový rok, Jankovi Tomesovina kar), no najmä o reflexívne a ľúbostné básne Janka Matúšku 

(Výhled s Kozího vrchu, Moja pesnička žalmová, Lúčení, Spevák, Vzdechy spod Lisice, Pieseň = Po dolinách, 

Dobrú noc, Útecha, Jahoda, Slepý starec, Túžba, Na Oravský Zámok, Malá rečnica, Holuby, Nová  móda, 

Odchod, Smútok).   
71

 Materiály venované Jankovi Matúškovi majú skôr regionálny a hlavne príležitostný charakter, sú viazané na 

výročie Matúškovho narodenia alebo úmrtia. Existuje rad jednostranových popularizačných článkov v denníkoch 

a regionálnych časopisoch o Jankovi Matúškovi, pričom ich autormi boli aj renomovaní literárni vedci ako Rudo 

Brtáň či Pavol Vongrej. Biografické letáky venované Jankovi Matúškovi zostavili Oľga Bujnová (2007), Peter 

Huba (2011), Zuzana Fajnorová (2011); ďalej s názvom Janko Matúška vyšli letáky, informačné spravodaje od 

Ľudovíta Petraška (1977), od Eleny Dubovcovej a kol. (1977). V Dolnom Kubíne, v meste Janka Matúšku, bol 

publikovaný text od Ruda Brtáňa: Janko Matúška pevec hymny 1821 – 1971 (1971). Relevantnejší prínos 

k interpretácii Matúškovho diela a života predstavuje doslov od Pavla Vongreja v knihe Janko Matúška: Nad 

Tatrou sa blýska  (1970). Biografiu Janka Matúšku spracoval Peter Huba v knihe Pokiaľ Tatra stojí (2001). 

http://zlatyfond.sme.sk/dielo/777/Matuska_Piesne-a-recnovanky
https://www.kis3g.sk/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013041710041615624&skin=snk&lng=sk&inst=consortium&host=kis3g-clas01z3950%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=kis3g-clas01z3950%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=21&t1=biografick%c3%a9%20let%c3%a1ky&beginsrch=1
https://www.kis3g.sk/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013041710041615624&skin=snk&lng=sk&inst=consortium&host=kis3g-clas01z3950%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=kis3g-clas01z3950%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=Janko%20Mat%c3%ba%c5%a1ka%201821-1877%20%5b%20zostavila%3a%20O%c4%bega%20Bujnov%c3%a1%20%3b%20zodp.%20red.%3a%20M%c3%a1ria%20Kr%c3%a1%c4%beov%c3%a1%5d&beginsrch=1
https://www.kis3g.sk/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013041710041615624&skin=snk&lng=sk&inst=consortium&host=kis3g-clas01z3950%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=kis3g-clas01z3950%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=Topo%c4%be%c4%8dany%20Tribe%c4%8dsk%c3%a1%20kni%c5%benica%202007&beginsrch=1
https://www.kis3g.sk/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013041710041615624&skin=snk&lng=sk&inst=consortium&host=kis3g-clas01z3950%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=kis3g-clas01z3950%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=1003&t1=Huba,%20Peter,%20zostavovate%c4%be&beginsrch=1
https://www.kis3g.sk/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013041710041615624&skin=snk&lng=sk&inst=consortium&host=kis3g-clas01z3950%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=kis3g-clas01z3950%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=Doln%c3%bd%20Kub%c3%adn%20Oravsk%c3%a1%20kni%c5%benica%20Antona%20Habov%c5%a1tiaka%20%5b2011%5d&beginsrch=1
https://www.kis3g.sk/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013041710041615624&skin=snk&lng=sk&inst=consortium&host=kis3g-clas01z3950%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=kis3g-clas01z3950%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=Janko%20Mat%c3%ba%c5%a1ka%201821-1877%20zostavila%3a%20Zuzana%20Fajnov%c3%a1&beginsrch=1
https://www.kis3g.sk/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013041710041615624&skin=snk&lng=sk&inst=consortium&host=kis3g-clas01z3950%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=kis3g-clas01z3950%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=Galanta%20Galantsk%c3%a1%20kni%c5%benica%202011&beginsrch=1
https://www.kis3g.sk/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013041710041615624&skin=snk&lng=sk&inst=consortium&host=kis3g-clas01z3950%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=kis3g-clas01z3950%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=Janko%20Mat%c3%ba%c5%a1ka&beginsrch=1
https://www.kis3g.sk/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013041710041615624&skin=snk&lng=sk&inst=consortium&host=kis3g-clas01z3950%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=kis3g-clas01z3950%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=informa%c4%8dn%c3%bd%20spravodaj&beginsrch=1
https://www.kis3g.sk/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013041710041615624&skin=snk&lng=sk&inst=consortium&host=kis3g-clas01z3950%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=kis3g-clas01z3950%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=1003&t1=Petra%c5%a1ko,%20%c4%bdudov%c3%adt,&beginsrch=1
https://www.kis3g.sk/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013041710041615624&skin=snk&lng=sk&inst=consortium&host=kis3g-clas01z3950%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=kis3g-clas01z3950%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=Doln%c3%bd%20Kub%c3%adn%20Okresn%c3%a9%20osvetov%c3%a9%20stredisko%201977&beginsrch=1
https://www.kis3g.sk/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013041710041615624&skin=snk&lng=sk&inst=consortium&host=kis3g-clas01z3950%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=kis3g-clas01z3950%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=Janko%20Mat%c3%ba%c5%a1ka%20Elena%20Dubovcov%c3%a1,%20Veronika%20Furiakov%c3%a1,%20O%c4%baga%20V%c3%a1%c5%88ov%c3%a1,%20Vlado%20Janiga&beginsrch=1
https://www.kis3g.sk/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013041710041615624&skin=snk&lng=sk&inst=consortium&host=kis3g-clas01z3950%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=kis3g-clas01z3950%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=Doln%c3%bd%20Kub%c3%adn%20OK%201977&beginsrch=1
https://www.kis3g.sk/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013041710041615624&skin=snk&lng=sk&inst=consortium&host=kis3g-clas01z3950%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=kis3g-clas01z3950%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=1003&t1=Brt%c3%a1%c5%88,%20Rudo,&beginsrch=1
https://www.kis3g.sk/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013041710041615624&skin=snk&lng=sk&inst=consortium&host=kis3g-clas01z3950%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=kis3g-clas01z3950%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=Janko%20Mat%c3%ba%c5%a1ka%20pevec%20hymny%201821-1971&beginsrch=1
https://www.kis3g.sk/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013041710041615624&skin=snk&lng=sk&inst=consortium&host=kis3g-clas01z3950%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=kis3g-clas01z3950%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=Doln%c3%bd%20Kub%c3%adn%20Mestsk%c3%bd%20dom%20osvety%201971&beginsrch=1
https://www.kis3g.sk/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013041710041615624&skin=snk&lng=sk&inst=consortium&host=kis3g-clas01z3950%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=kis3g-clas01z3950%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=Nad%20Tatrou%20sa%20bl%c3%bdska%20Janko%20Mat%c3%ba%c5%a1ka%20%3b%20ilustr.%20Ferdinand%20Hlo%c5%ben%c3%adk%20%3b%20doslov%20nap.%20Pavol%20Vongrej&beginsrch=1
https://www.kis3g.sk/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013041710041615624&skin=snk&lng=sk&inst=consortium&host=kis3g-clas01z3950%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=kis3g-clas01z3950%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=Nad%20Tatrou%20sa%20bl%c3%bdska%20Janko%20Mat%c3%ba%c5%a1ka%20%3b%20ilustr.%20Ferdinand%20Hlo%c5%ben%c3%adk%20%3b%20doslov%20nap.%20Pavol%20Vongrej&beginsrch=1
https://www.kis3g.sk/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013041710041615624&skin=snk&lng=sk&inst=consortium&host=kis3g-clas01z3950%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=kis3g-clas01z3950%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=21&t1=biografie&beginsrch=1
https://www.kis3g.sk/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013041710041615624&skin=snk&lng=sk&inst=consortium&host=kis3g-clas01z3950%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=kis3g-clas01z3950%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=Pokia%c4%be%20Tatra%20stoj%c3%ad-%20Peter%20Huba&beginsrch=1
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povestí Kozia skala a Púchovská skala, nasledujúca interpretácia sa preto zameria na ďalšie 

povesti, príležitostné a lyrické básne Janka Matúšku napísané do roku 1848 a to, že je 

sústredenie na tieto Matúškove texty opodstatnené, dokladá aj tvrdenie Viktora Kochola: 

„Väčší umelecký a spoločenský význam majú Matúškove kratšie lyrické básne, písané už po 

slovensky.“ (Kochol, 1960, s. 301). 

Najväčšie úspechy zaznamenal Janko Matúška svojimi piesňami, ktoré podľa Pavla 

Vongreja (1970) „ľahkou popevkovou nôtou sú substrátmi revolučného romantizmu a ktoré 

práve pre tieto vlastnosti znárodneli“. Formulovanie lyrického postoja do podoby piesne ako 

spontánnej, štylisticky modálnej sebavýpovede charakterizuje poéziu slovenského 

romantizmu.  

Priestor je v poézii Janka Matúšku výrazne toponymicky stratifikovaný. Oproti 

neurčitosti priestorovej stratifikácie (stratenosti, tápaniu) subjektu Janka Kráľa identifikuje 

lyrický subjekt Janka Matúšku svoj priestor vlastnými menami. Na zdôraznenie slovenskosti 

používa Janko Matúška geograficky dominantné a/alebo hraničné útvary Slovenska (Kriváň, 

Tatry, Dunaj, Váh), no najviac veršov venuje Orave (kraj i rieka), blízkym vrchom Choč, 

Lysica, Púchovskej skale, Kozej skale aj Oravskému hradu, vracia sa do priestoru svojho 

rodiska i pôsobiska (Dolný Kubín), a robí tak nielen prostredníctvom lokalizácie sujetu či 

subjektu, ale aj prostredníctvom jazykového výrazu: preberá znaky z oravského nárečia. 

Podľa slov Jaroslava Vlčeka (1921) je „Janko Matúška typický Oravec. Názory, látky, reč 

ukazujú to pri každom kroku, i tam, kde predmet je odľahlejší. A svojej milej dolnej Orave 

ostal verný v živote i smrti: narodený dňa 10. januára r. 1821 v Nižnom Kubíne, tam, práve 

päťdesiatšesťročný, umrel dňa 11. januára r. 1877.“ 

V reflexívno-prírodnej lyrike používa Janko Matúška sylabický verš (najčastejšie 

osemslabičný, desaťslabičný, jedenásťslabičný), v ľúbostnej lyrike (Moja pesnička žalmová, 

Túžba, Útecha, Odchod) má prevahu kratší, šesťslabičný verš, prípadne striedaný s 

päťslabičným. Neveľký rozsah verša však neznamená myšlienkové obmedzenie, naopak 

vzniká tak intenzívnejší významový náboj, citujúc Pavla Vongreja (1970): „slovám tesno, 

myšlienkam voľno“. 

  Vertikalita romantického priestoru 

Romantická poézia ťaží z napätia, ktoré vzniká tvarovaním vertikálneho priestoru a 

vertikálneho pohybu subjektu, z opozície hore a dole. Sémantická protikladnosť antoným 

podľa Jána Findru (2004, s. 45) je zdrojom expresivity, s ktorou je spojené emocionálno-
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estetické pôsobenie veršov. Janko Matúška, podobne ako iní romantickí básnici, modeluje 

priestor svojich básní vertikálne.
72

 

Vertikalita v poézii Janka Matúšku sa často tvaruje prostredníctvom predložky „pod“ 

v spojení s výrazne kolmým prírodným útvarom („pod Chočom“, „pod Lisicou“, „popod 

skaly“, „pod vŕškom“). Lokalizácia subjektu v priestore pomocou prepozície „pod“ mu 

poskytuje pocit ochrany, istoty, bezpečnosti, útočisko sa nachádza dole aj v básni Na Oravský 

zámok: „rybky sa kryjú pod skaly“. Hoci predložky ako gramatické slová sú podľa Jozefa 

Mistríka (1997, s. 66) málo sémanticky výrazné, v poézii Janka Matúšku aj Janka Kráľa sa 

nachádzajú na interpretačne závažných miestach (nadpis, incipit), a nadobúdajú tak významnú 

výpovednú hodnotu, hovoria o dominantnej priestorovej orientácii básnických motívov. 

Komparácia poetického jazyka Janka Kráľa a Janka Matúšku ukazuje antonymné použitie 

predložiek, kým v Kráľových básňach získala prevahu prepozícia „nad“, v Matúškových 

básňach je frekventovanejšie „pod“, čo má závažné dôsledky na formovanie pohybu 

subjektu. Subjekt Janka Kráľa vzlieta, smeruje hore (a potom nevyhnutne padá), subjekt 

Janka Matúšku zostáva dole, hľadajúc útočište „pod“ niečím, nedisponuje Kráľovým 

dynamizmom. Hoci Matúškov subjekt vyjadruje túžbu vlastniť, požičať si krídla a vzlietnuť 

hore, zostáva len pri túžbe. V poézii Janka Matúšku nedochádza k stotožneniu sa so 

symbolom vtáka a lyrický subjekt zotrváva dole, pripútaný k zemi, čo potvrdzuje aj jeho 

fyzický postoj, ktorý zaujíma v básňach Túžba („Hlávka sa sklonila“) alebo Výhled s Kozího 

vrchu („skloň koleno svoje“, „padli sme, padli“).  

Metafora vody v romantizme  

Dynamické obrazy živlov podporujú zostupný charakter vertikality v poézii Janka 

Matúšku. Romantická búrka je vo svojej deštruktívnej podobe príznačná pre Kráľovu poéziu, 

v Dohnányho tvorbe sa pozornosť sústreďuje na výrazné svetelné javy s ňou späté – na blesky 

ako znak náhlej, revolučnej zmeny k lepšiemu, v Matúškových obrazoch sa síce vyskytuje 

búrka, mračná a hromy ako spolupracovníci lyrického subjektu pri vyjadrení a doručení 

túžby, no dominantnejšie je zastúpený motív dažďa, ktorým sa potvrdzuje tendencia klesania 

v Matúškovom básnení. Ide tu o dážď, ktorý evokuje melanchóliu, smútok za čímsi, čo sa 

neodvratne stráca, o dážď, ktorý zmýva stopy zašlej slávy, napríklad v básni Na Oravský 

zámok: 

                                                 
72

 Vertikálne tvarovanie priestoru sa uplatnilo v poézii Janka Kráľa, Mikuláša Dohnányho, ale aj v tvorbe  Sama 

Chalupku: „Vysočizné bralie, hlboké priepaste: / Lietalo ponad ne sokolov dvanáste.“  (Chalupka, 2008, s. 51). 
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„Pamiatky otcov po skalách vyryté 

Už sa pľušťami skoro celkom smyté.“. 

V básni Vzdychy zpod Lisice sa nastoľuje recipročný vzťah medzi subjektom 

a okolitým svetom, dážď korešponduje s plačom nad súčasnou situáciou subjektu 

aj spoločenstva: 

„Pod Chočom mrholí, 

Daždík poprcháva, 

Brat za bratmi plače, 

Túžiť neprestáva.“. 

Pocity subjektu v rýchlo sa meniacej dobe, keď tu a teraz predstavuje neuchopiteľný 

okamih, sa stvárňujú prostredníctvom motívu rieky. Rieka v slovenskej romantickej básni 

symbolizuje pominuteľnosť, nenávratnosť prítomnej chvíle, ale aj slávnej minulosti. Výber 

konkrétnej rieky realizuje básnik podľa viacerých kritérií. Na vytvorenie obrazu veľkoleposti 

slovenskej minulosti a za svedka súvekých prelomových okamihov volia slovenskí romantici 

Dunaj, často s prívlastkom tichý (v poézii Mikuláša Dohnányho a Janka Matúšku). V snahe 

o vyjadrenie slovenskosti, jej špecifickosti vyberajú básnici rieky rýdzo slovenské (prameňom 

i ústím) ako Váh (Mikuláš Dohnány, Jozef Miloslav Hurban), Hron (Andrej Sládkovič), 

Rimavu (Janko Francisci) či Oravu (Janko Matúška). V textoch slovenských romantikov má 

rieka schopnosť reflektovať stav spoločenstva aj vnútorné rozpoloženie lyrického subjektu, 

dochádza k identifikácii subjektu s tečúcou vodou alebo aspoň ku komunikácii s ňou, rieka 

reprezentuje poslucháča, adresáta výpovede. Slovenský literárny romantizmus používa 

živelné obrazy vody, riek, ktoré sa vyznačujú dynamizmom a vďaka hydronymii aj  

slovenskosťou. 

V básňach Janka Matúšku má voda podobu dažďa, plaču, sĺz a podobne je videná 

a zobrazovaná aj tečúca voda. Rieka (Orava, Váh, okrajovo Dunaj) brehy myje, je mútna, 

tichá, a predovšetkým smutná. Spolu s dumnými skalami, počernými horami, ošarpanými, 

spotvorenými, biednymi priestormi, s motívmi padajúcich skál vytvárajú v poézii Janka 

Matúšku melancholický obraz úpadku, žiaľu, vzdychania, spomínania.  

Oproti metaforickému priestoru vody je motív noci v Matúškovej poézii stvárnený 

skôr tradične. Podľa Matúškovho verša z básne Slepý starec má motív hviezdnatého neba 

„hrúzu mierniť tmavej noci“. Svetlo hviezd, mesiaca predstavuje náznak nádeje a Janko 

Matúška môže byť označený ako básnik snovej nádeje, čo potvrdzujú verše Výhledu s Kozího 

vrchu: 
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„Kochat se nám jest jen v sladké naději: 

 I sny jsou milé, krásně když se snějí.“. 

Viditeľnosť priestoru je najmenšia v poézii Janka Kráľa, mesačnú noc zobrazuje Janko 

Matúška a najviac osvetlenia/osvietenia prostredníctvom zory, blesku prináša poézia 

Mikuláša Dohnányho. 

Symbol dravca v romantizme 

Schopnosť vtákov obsiahnuť široký priestor (celé Slovensko), prekonávať veľké 

výškové rozdiely, odpútať sa od zeme (od prízemnosti, od všedných starostí) a letieť hore k 

nebu (teda smerovať k ideálom), ich neobmedzenosť, sloboda v pohybe (metaforicky v 

myslení, konaní, písaní), to všetko predurčilo dravcov stať sa jedným z kľúčových motívov 

slovenského literárneho romantizmu. Kým klasicistické básne vytvárali dokonalé scenérie aj 

prostredníctvom ľubozvučného spevu slávika, škovránka, mravne ideálneho páru hrdličiek, 

romantizmus zúži výber z vtáctva a volí silu, rýchlosť, exkluzivitu dravca (jastrab, krahulec, 

sokol, orol), čím zvýrazňuje nadradenosť subjektu v zmysle jeho iniciatívnosti, aktivity, 

schopnosti pobiť sa za svoje práva, neostať v pozícii obete. 

Často využívaný symbol slovenského literárneho romantizmu – orol zastupuje 

axiologickú prioritu slovenských romantikov – slobodu. Orol sa používa v metaforickom 

zmysle ako zástupca junáka, synekdochicky aj národa, Slovákov. Personifikuje sa dvojakým 

spôsobom, singulárne v uprednostnení individualistického spôsobu žitia pred združovaním sa 

v lyrike Janka Kráľa alebo plurálne napríklad v básňach Sama Chalupku alebo Mikuláša 

Dohnányho.  

Sokol sa do slovenskej romantickej poézie zaraďuje s podobným zámerom ako orol, 

predstavuje však isté zmäkčenie dravosti (i tragickosti) orla, má častejšie kontaktnú funkciu 

(funkciu posla) a vyjadruje skôr zlučovanie sa (v poézii Jána Bottu), oproti častejšej 

osamelosti orla (v poézii Janka Kráľa). V básňach Janka Matúšku sa lyrický subjekt pri 

vyjadrovaní svojich túžob neobracia na človeka, ale na sokola ako na potencionálneho posla 

i adresáta svojich prianí v Mojej pesničke žalmovej: 

„Sokolíček plavý, 

   Splň moju prosbičku“. 

Neprítomnosť antropomorfizovaných poslov predstavuje pre Matúškov lyrický subjekt 

problém, v básni Vzdychy zpod Lisice sa znemožnením komunikácie zviditeľňuje osamelosť 

subjektu:  
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„Sokola tu nieto, 

Lastovka spí v lese, 

Ktože moje túžby 

K Dunaju zanesie?“. 

Vtáctvo má v Matúškových básňach symbolickú funkciu: vyjadruje spoločenstvo 

partnerské (v ľúbostnej lyrike prítomný obraz holuba, holubičky, slávika), národné (húsky) 

alebo naopak nepriateľské (havrany, krkavce). Nerealizovateľnosť spolupráce (symbolicky 

s poslami – vtákmi, reálne s ľuďmi, ktorí sú roztratení po Slovensku), nenaplnenie túžob 

lyrického subjektu vyústi do rezignácie, straty nádejí. Výzva básnika: „No že tieto sníčky / V 

skutočnosť uveďte!“ zostáva bez odozvy nielen v básni Moja pesnička žalmová, ale aj inde, 

napríklad v básni Vzdychy zpod Lisice: „Daremná tužba, hlas můj se jen tratí“ a v Spevákovi:  

„Stareček mĺkne — tichúčko spieva, 

 V plači neborák zachodí, 

Ešte raz brnkne, už dokončieva — 

Harfu o skalu zahodí.“. 

Janko Matúška je básnikom nesplnených prianí, rezignovaného gesta. Na rozdiel od 

Mikuláša Dohnányho, ktorého nádej, vieru v zmenu, obrodu udržiaval mesianizmus, zreteľný 

i pri písaní posledných jeho básní (Dumy z rokov 1851 – 1852), Janko Matúška (čiastočne 

aj Janko Kráľ) sa po revolúcii odmlčal. 

V lyrike slovenských romantikov sa priestorové prvky uskutočňujú na temporálnej osi, 

kým minulosť a prítomnosť majú v jednotlivých realizáciách veľa spoločných čŕt, zásadné 

rozdiely sú v tvarovaní budúcnosti. Mikuláš Dohnány ponúka zvestovanie spásy, Janko 

Matúška sen a Janko Kráľ víziu. Kým sen Janka Matúšku zostáva nesplnený, Mikuláš 

Dohnány svoje básne končí s nezlomnou vierou v príchod lepších časov, v jeho básňach 

dominuje viera – kresťanská viera plná nádeje na spravodlivé riešenie každej životnej 

situácie. 

 Na záver možno konštatovať, že básnická výpoveď romantikov sa uskutočňuje skrz 

metaforické obrazy – obrazy priestorov a živlov, ktoré vyjadrujú vnútorný zážitok tak, ako 

keby išlo o zmyslový zážitok.  
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