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DUMA V SLOVENSKEJ ROMANTICKEJ TVORBE 

(VYMEDZENIE ŽÁNRU A JEHO MODIFIKÁCIE) 

 

 

Duma predstavuje slovanský básnický žáner, ktorý sa vymedzoval v konkrétnom 

literárnohistorickom kontexte. Primárne boli pojmom dumy označené ukrajinské ľudové 

piesne o významných udalostiach a hrdinoch (boje kozákov proti Turkom) zo 16. až 17. 

storočia (Timofejev, 1956, s. 54-55; Hrycaj, 1989). V devätnástom storočí zaznamenali 

ukrajinské dumy prerod. Žáner dumy ako spievanej historickej piesne zanikal, čo 

dokumentoval aj Ľudovít Štúr vo svojom diele O národných povestiach a  piesňach plemien 

slovanských: „Po Ukrajine až donedávna ešte, podľa svedectva poľských spisovateľov, 

chodievali takrečení banduristi, spievajúc dumy, najviac zo slobodných kozáckych časov, 

a zbierali dary za spevné spomienky vekov bohatierskych. A i na dvoroch veľmožov 

poľských zdržiavali sa banduristi za dávnejších časov, obveseľujúc každú väčšiu spoločnosť 

spievaním dúm starých. Ale už ustali, a s nimi zamĺkajú aj dumy pomaly.“ (1986, s. 504). V 

súčasnej literatúre sa tento žáner v pôvodnej podobe už neobjavuje a duma sa ako samostatné 

heslo nevyskytuje ani v najnovších slovníkoch literárnej teórie (Valček, 2006, Štraus, 2007).  

V slovenskej literatúre sa duma pestovala predovšetkým v období romantizmu, čo 

bolo spôsobené jej pôvodom a témou. Slovenský literárny romantizmus vyhľadával ľudovosť, 

slovanskosť a hrdinskosť, inšpiroval sa tým, čo zodpovedalo stavu autora i spoločnosti, takou 

bola vtedajšia situácia ukrajinského národa a jeho historická skúsenosť. Témou ukrajinskej 

dumy bola revolta, ktorá končila tragicky, schopnosť jednotlivca aj národa vzoprieť sa a tieto 

atribúty kozáctva korešpondovali s rozpoložením romantického hrdinu v slovenskej poézii, 

ktorý vnímal svoju súčasnosť ako neprijateľný stav, čo expresívnym spôsobom vyjadril 

v Slovenskej dume Janko Kráľ: 

„Potupa sa žení – núdza bude žena, 

potupa nemá nič – núdza nemá vena. 

Potupa je hnusná ako sviňa jedna 

a núdza nemá nič, je hladná a smädná.“.
 73

 

V priestore slovenskej romantickej literatúry sa žáner dumy modifikoval v tvorbe 

Janka Kráľa, Jána Botta, Andreja Sládkoviča, Sama Bohdana Hroboňa, Mikuláša Dohnányho, 
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 Básnické texty (pokiaľ nie je uvedené inak) sú uvádzané kurzívou a sú citované podľa ich digitalizovanej 

podoby na internetovej stránke Zlatý fond denníka SME, dostupné z: http://zlatyfond.sme.sk/diela. 

http://zlatyfond.sme.sk/diela
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Daniela Bacháta, Petra Kellnera, Jakuba Grajchmana, Ľudovíta Žella a Ľudovíta Štúra.
74

 

Duma na Slovensku v prvej polovici 19. storočia predstavovala živý žáner, podľa svedectva 

Jozefa Miloslava Hurbana bola súčasťou pravidelných stretnutí bratislavských študentov, na 

ktorých „speváci nôtili svoje dumy“ (Hurban, 1983, s. 200).  

Z dôvodu identifikácie dobového (romantického) vnímania dumy na Slovensku budú 

ďalej analyzované tie texty, ktoré samotní autori prostredníctvom žánrového titulu označili 

ako dumy alebo dumky (deminutívom sa spravidla odkazuje na menší rozsah básne), lebo tie 

obyčajne predstavujú „variant pomenovania žánru dumy“ (Somolayová, 2012, s. 120). V časti 

z dúm slovenskí romantickí básnici názvom duma odkazovali na svoj inšpiračný zdroj – 

ukrajinskú dumu. V súvislosti s reflexiou východoslovanského literárneho priestoru treba 

spomenúť použitie postavy legendárneho pevca Bojana v slovenskej romantickej dume. Janko 

Kráľ svoju Slovenskú dumu vydanú v roku 1866 najprv pomenoval Bojan a vo veršoch sa 

vedie dialóg s týmto spevcov. Jankovi Kráľovi sa pripisovalo prvenstvo v uvádzaní Bojana do 

slovenskej literatúry (podľa Timofeja, 1956, s. 27), no skôr ako Janko Kráľ použil postavu 

Bojana (spolu s českým Lumírom a antickým Orfeom) Ján Botto v Dume dňa 1. lipňa 1847, 

ktorá vyšla už v roku 1848 v levočskom Považí. 

Okrem reflexie pôvodnej ukrajinskej dumy výber slova duma do názvu veľkej časti 

slovenských romantických básní pravdepodobne podnietila ich dominantná atmosféra –

zádumčivosť, ktorá podľa Ľudovíta Štúra predstavovala spolu so smútkom určujúcu vlastnosť 

Slovanov: „duša národa k smútku tomu sklonná“ (1986, s. 506). Zádumčivosť bola, 

pochopiteľne, prítomná vo veľkej časti slovenských romantických dúm, napríklad v 

Slovenskej dume Janka Kráľa: 

„Žiale naše, žiale, veď my vás dosť máme  

(...)  

Zármutok, zármutok, keby ťa merali,  

veru by ťa hádam nikdy nezmerali.“  

Intenzitu pocitu zármutku, zádumčivosti potvrdil aj jeden z epigónov slovenských 

romantikov Daniel Bachát voľbou svojho pseudonymu Miloslav Dumný. Atmosféra smútku 

dominuje napokon aj v ukrajinskej dume: „Melódia smútku je tak silná, jako nikde.“ (Gogoľ, 

1881, s. 472). 
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 Do uvedeného zoznamu by malo byť zaradené aj meno Sama Chalupku, keby sa jeho česká, sylabická duma 

Bouře, ktorú predniesol na pôde Společnosti v Bratislave v roku 1832, zachovala, no nebola zapísaná ani do 

Pamětnice Společnosti v roku 1832, ani do Plodov v roku 1836.  
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V slovenskej romantickej spisbe sa duma realizovala s odlišnou mierou zastúpenia 

lyrickej a epickej zložky. Duma nadobúdala formu reflexívnej, príležitostnej, vlastenecko-

meditatívnej a len ojedinele historicko-spoločenskej básne. Slovenská duma sa odvracala od 

epickosti a posilňovala lyrickú zložku rovnako, ako sa to dialo v inšpiračnom zdroji tohto 

básnenia – v ukrajinskej ľudovej epike. Pri porovnávaní slovanskej slovesnosti Ľudovít Štúr o 

ukrajinských dumách hovoril, že „v nich jesto viac citovosti než v junáckych spevoch Srbov, 

a náklonnosti k dramatickému predstaveniu; dumy sú viac lyrické, a bohatierske spevy Srbov 

prosté, čistejšie epické“ (1986, s. 478), podobné lyrické sklony možno pozorovať 

v slovenskej, poľskej aj českej slovesnosti na rozdiel od srbskej a ruskej. 

Lyrická modifikácia dumy bola omnoho produktívnejšia z kvantitatívneho hľadiska, 

z hľadiska rozmanitosti foriem i spracúvaných tém ako epické podoby dumy. Dumy podľa 

zastúpenia subjektu vo výpovedi nadobúdali všetky formy lyriky: od autoreprezentačnej cez 

predmetnú až po apelatívnu poéziu. Apelatívnosť sa nerealizovala v samostatných básňach, 

bola súčasťou textu s inou dominantnou modalitou. Prioritne sa teda slovenské dumy tvorili 

ako sabavýpovedné alebo ako výpovede o objekte. 

Duma so sebareflexívnym subjektom 

Vnútorný stav, pocit jednotlivca vyjadrili autoreprezentačnou dumou Samo Bohdan 

Hroboň (Duma Tatrana posvätená moleščikom Slavian a všemirian, Dumka v nemoci), Ján 

Botto (Dumky večerné), Mikuláš Dohnány (Dumy) aj Janko Kráľ (Duma), ktorí subjektu 

reflexívnych dúm prisudzovali atribúty charakteristické pre slovenskú romantickú postavu: 

osamotenie, blúdenie, bolestné prežívanie súčasnosti, no zároveň vieru v možnosť zmeny, 

zlepšenia.  

Samo Bohdan Hroboň v básni Dumka v nemoci nastolil dominantnú atmosféru 

smútku, ktorý bude premožený po monumentálnom strete terajšieho s budúcim. Dynamické 

motívy v priamej výpovedi lyrického subjektu vytvárali nový svet. V autoreprezentačnej 

Dumke v nemoci Samo Bohdan Hroboň modeloval víziu budúceho sveta stvoreného skrz 

túžbu, sen, modlitbu: 

„Hrozný hnev je Tatier mojich, veľká sila ich bleskov, 

hroznejšia je moja túžba, väčšia sila mojich snov. 

(...) 

moja túžba hory láme, borí zámky medené, 

moja viera svety tvorí, i národy vzbudené.“ (Hroboň, 1991, s. 54). 

Samo Bohdan Hroboň v básni Duma Tatrana posvätená moleščikom Slavian a 

všemirian predstavil intenzívny typ poézie so všezasahujúcou reflexiou samoty, lyrické ja sa 
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situovalo mimo rodiny, národa i Boha. Osamelosť charakterizovala nielen Hroboňov subjekt 

(„Dosť mi je pusto, nedobre samému“), ale aj Bottov subjekt v Dumkách večerných 

(„Večerom sám si blúdim v pustine“) a Dohnányho subjekt v Dumách („že som len 

samotný“). Naliehavý pocit osamelosti v Hroboňovej Dume Tatrana posvätená moleščikom 

Slavian a všemirian zdôrazňuje opakovacia figúra na exponovanom mieste začiatku strof, 

anaforický polverš „Dosť mi je pusto“, toto konštatovanie mohol subjekt podľa Sama 

Bohdana Hroboňa prekonať len skrz svoje stotožnenie sa so všetkým (so sebou, Bohom, 

svetom, s priestorom, Slovenskom):  

„Dosť mi je pusto, kým sa nezažijem, 

dokiaľ Praboha nezjem, nevypijem, 

a kým sa nedám do skoku s Tatrami,
75

  

do danospevu s Bohom i svetami.“  

Intenzita, drásavosť vystihovala výpoveď subjektu Sama Bohdana Hroboňa. 

Expresívna Hroboňova duma reprezentovala ambiciózny, monumentálny projekt univerzálnej 

jednoty: „jeden človek, jeden Boh, jeden svet“, ktorý zhmotňoval mesianistické vízie Sama 

Bohdana Hroboňa.  

Ján Botto v básni Dumky večerné ponúkol intímnejšie rozmery samoty a jej 

prekonávania, reflektoval pominuteľnosť, zanikanie mladosti v takmer identicky opakovanom 

dvojverší: 

„Vietor povieva – deň za dňom minie – 

a mladosť len tak zaniká.“. 

V Dumkách večerných Jána Botta sa nepokoj subjektu stvárnil romantickým 

spôsobom – prostredníctvom blúdenia v prázdnom priestore, opozície subjekt – svet a 

prostredníctvom motívov ambivalentných (deštruktívnych i životodarných) živlov ohňa 

a vody: 

„Choď, abo kap! – si človek, máš vôle slobodu: 

tam napravo máš oheň, tu naľavo vodu; 

pri ohni sa zahreješ – aj zhoríš, na veky, 

pustíš veslo na vodu – utonieš na rieki –“. 

Nepokoj subjektu Ján Botto expresívne pripodobnil k nepokoju duše samovraha. 

Negatívne motívy v Dumkách večerných Ján Botto vyvážil podobne ako Samo Bohdan 
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 Podobné vyznačenie Tatier ako sakrálneho priestoru a stotožnenie sa s ním využil Peter Kellner v reflexívnej 

Dume na Tatrách uverejnenej v Orle tatranskom v roku 1845, Tatry sa tu alegorickým spôsobom stávajú 

kolískou slovanského života. 
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Hroboň pohybom subjektu vertikálnym smerom („hoj! hor sa, hor´, má duša nad spiace 

plemená“), k hviezdam. Samo Bohdan Hroboň šiel ešte ďalej – až k transcendentnému. 

Presah k nadpozemskému predstavuje spoločný znak dúm Sama Bohdana Hroboňa i Mikuláša 

Dohnányho, no kým Hroboňov subjekt s Bohom splýval, Dohnányho reflexia v Dumách bola 

komornejšia, vnímala pozemské ako odraz nebeského: „Život je iskra nadzemského bytia.“  

Mikuláš Dohnány vytvoril Dumy ako kompozične zovretý, formálne koncízny celok. 

Cyklus dvadsiatich deviatich dúm Mikuláša Dohnányho mal podobu sebareflexívnych 

výpovedí, autentické lyrické „ja“ sa prekrývalo s básnikovou osobnosťou, o ktorej sa už Jozef 

Miloslav Hurban vyjadril jednoznačne: „Jeho myseľ bola náklonná k dumaniu. Jeho povaha – 

zádumčivosť.“ (Hurban, 1983, s. 250). Dohnányho Dumy sa pravidelnosťou strofického 

členenia (deväťveršová strofa), veršového usporiadania (jedenásťslabičný verš) a striedavým 

rýmom približovali k piesni, čo zvýraznili slová „spev“, „spievanky“, „spevci“ alebo 

„pieseň“ v strofických incipitoch jednotlivých dúm a predovšetkým záverečné verše skladby: 

„Život je (...) pieseň“,
76

 nielen tu platí, že pozitívnu, aktivizačnú silu nepripisovali slovenskí 

romantici dume, ale skôr piesni, príkladom by mohlo byť zvolanie v Dume 1. lipňa 1847 Jána 

Botta: „Novej piesni zhrmieť treba!“. 

Básnici modelovali v sebareflexívnych dumách osobitý priestor i čas. Chronotop 

slovenských autoreprezentačných dúm mal umožňovať sebareflexiu. Čas stmievania sa, 

večera (explicitne prítomný už v názve: Dumky večerné Jána Botta aj Ľudovíta Štúra) 

dovoľoval nerušený ponor do sveta myšlienok, vízií. Utíšenie ruchu dňa, nehybnosť večera 

vytvorili podmienky na hlbinné zamýšľanie sa lyrického subjektu a na rozhovor s často 

personifikovaným Mesiacom/Dumou (v Dume i Slovenskej dume Janka Kráľa). No zároveň 

noc neprinášala túženú úľavu, naopak subjekt ešte zreteľnejšie preciťoval ťaživosť vlastných 

myšlienok tak, ako to v Dumkách večerných sformuloval Ján Botto: 

„Mrká. Mrklo. Predsa raz – ha! vitaj, noc moja, 

vitaj, asnáď v sne nájdem, čo hľadám – pokoja. 

Spať?! – ale hlavu moju tá hustá tma tiská;  

myšlienky z nej von kypia jak mravce z mraveniska,“. 

Priestorové riešenie dúm bolo variabilnejšie. V dumách Sama Bohdana Hroboňa aj 

Jána Botta sa priestor tvaruje ako nelimitovaný konkrétnosťou, rozsiahly, no pustý, 

nehostinný až nepriateľský. V Dume Janka Kráľa sa subjekt ocitol v priestorovom zovretí 
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 Prevládajúca tendencia používania rýmu stála oproti štruktúre pôvodnej ukrajinskej dumy, ktorá rým 

nepotrebovala, lebo bola spievaná za zvukov bandury a len postupným osamostatňovaním slova od hudobného 

sprievodu vznikla potreba zvýrazniť melodickosť textu aj prostredníctvom rýmu (porov. Štúr, 1986, s. 502). 



112 

 

(rovnako aj v Kráľovej Slovenskej dume: „miesto voľnosti pritisol ma kameň“), 

nevyskytovala sa tu Hroboňova monumentálna, vesmírna šírka, ani Bottova priestrannosť. 

Kráľova báseň Duma stvárňovala priestor plný rozporov, na jednej strane priestor pokojný (v 

motívoch hlbiny, nehybnej či až skamenenej vody, tíšiny), na druhej strane plný napätia, čo sa 

navonok vyjadrilo prostredníctvom oxymoronov („pomaly leje blesky svoje tiché“, „padá 

vysoko, hlboko“). Kráľov subjekt sa ocitol medzi dvoma antonymnými svetmi, sám patril do 

nízkeho pozemského sveta („ja som syn sveta, mám na čele špinu“), ale svoju túžbu, svoje 

repliky adresoval mimo pozemský svet – Mesiacu, dume. 

Duma s reflexívnym subjektom sa pestovala aj v čase doznievania romantizmu, 

používala už osvedčené motívy a chronotopy samoty, noci, vyprázdneného priestoru, pamäti 

a nádeje situovanej do budúcnosti, taký charakter mala Dumka ku konca roka Jakuba 

Graichmana či Dumka Ľudovíta Žella (obe z roku 1871). Sebareflexívna funkcia subjektu sa 

redukovala, subjekt menej vypovedal o sebe a viac cez seba o svete a národe, dumy mali 

častejšie podobu vlastenecko-meditatívnych básní. 

Jakub Graichman reflexívnu Dumku ku konca roka členil z hľadiska strofického 

i sylabického usporiadania do troch formálne odlišných častí. Na začiatku štvorveršové strofy 

s desaťslabičníkom striedaným s osemslabičníkom vystriedala astrofická stredná časť dumy, 

ktorá mala variabilnejší pôdorys s prevahou sedemslabičníka a osemslabičníka,  nakoniec boli 

zaradené opäť štvorveršové strofy s pravidelne sa striedajúcimi osem a šesťslabičnými 

veršami. Lyrická výpoveď subjektu sa tvarovala v prvých dvoch častiach nazvaných Večer 

o samote a Polnoc bije... ako tichý lament, dumanie nad pominuteľnosťou, 

nedostihnuteľnosťou času. Posledná časť Dumky ku konca roka nepredstavovala 

sebavýpoveď, naopak výrazne sa orientovala na adresáta výpovede, prostredníctvom 

apostrofy, apelatívnych viet oslovila nemých pútnikov. Jakub Graichman v  Dumke ku konca 

roka využil signifikantný čas prelomu rokov na meditatívne zastavenie sa, bilancovanie 

a ťaživý náhľad do budúcnosti („O rok bližšie stojím k hrobu.“, 1871, s. 365). Konkrétne 

temporálne situovanie Dumky ku konca roka sa viaže na cyklický čas, nie na lineárny 

historický, preto báseň nemožno zaradiť k príležitostným dumám. 

Ľudovít Žello ústredný motív reflexívnej Dumky – národ tvaroval v troch časových 

rovinách: prítomnosť národa sa najprv nepriamo stvárnila prostredníctvom kumulovaných 

metafor vo forme otázok, potom bezprostrednejšie: 

„A čo je národ zlatej bez slobody? 

Keď len pre druhých prácou sa hrdúsi, 

(...) 
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Duchom sa povzniesť nesmie z medzí chlieva, 

A jak zo zrna vycúdená pleva, 

Len pre zem žijúc, i na zemi hnije! 

Čože je národ, ktorý nemá slovo?“ (Žello, 1871, s. 259). 

Oproti nepriaznivej prítomnosti („národ zohavený“, „sa hrdúsi“, „zborenina 

spiechajúca k zmaru“) Ľudovít Žello postavil obrazy slávnej minulosti národa i nádejnej 

budúcnosti. Žellovo písanie poznačilo množstvo topických spojení („semä sváru“, „zlatej bez 

slobody“, „kalich trpezlivosti“, „žitia môjho los“) a časté používanie inverzie. V porovnaní 

s Jakubom Graichmanom, ktorý bol viac sebareflexívny, Ľudovít Žello v Dumke potlačil 

prítomnosť subjektu (explicitne sa vyskytol len v šiestich veršoch básne), uprednostnil motívy 

národné, kolektívne, a tým sa priblížil k nasledujúcej skupine predmetných dúm. 

Reflexívno-predmetná a príležitostná duma 

 Predmetná duma sa v slovenskom literárnom romantizme motivicky viazala na 

vlastenecké, sociálne, národné podnety, reagovala na významné udalosti, no na rozdiel od 

epickej dumy nebola udalosť jadrom výpovede, ale len východiskom na širšiu reflexiu. 

Osobitne možno vyčleniť dumy, ktoré vznikali pri príležitosti úmrtia osobností národného 

života. Predmetné a príležitostné dumy charakterizovala absencia sebavýpovedného gesta, 

nerealizovalo sa v nich výrazné lyrické „ja“, ale oveľa viac bolo zastúpené kolektívne „my“ či 

adresné „vy“ alebo „ty“. 

Osobitnú skupinu dúm tvorila príležitostná lyrika reagujúca na významné udalosti: 

báseň od Daniela Bacháta Duma pri odhalení pomníka M. M. Hodžu, 1872 a od Janka Kráľa 

elegická Duma slovenská na pamiatku sjazdu turčiansko-sv.-martinského 6. júna 1861 

napísaná pri príležitosti memorandového zhromaždenia.  

Príležitostná duma reflektovala smrť významných osobností. Andrej Sládkovič v 

Dume pohrobnej reagoval na úmrtie Štefana Moyzesa, Janko Kráľ v Dume Kollárovej na 

smrť Jána Kollára a Ján Botto v Dumke pri sadení lipy na hrobe Sládkovičovom 23. aprila 

1873 spomínal na smrť Andreja Sládkoviča.
77

 Dumy mali charakter oslavno-elegickej básne 

so zvýraznením lamentatívnych polôh. Elegická, rozsiahla Duma pohrobná Andreja 

Sládkoviča monumentálne oslávila osobnosť Štefana Moyzesa prostredníctvom asociácií z 

čias antického Grécka a predovšetkým z kresťanskej a veľkomoravskej tradície. Janko Kráľ 

v básni Duma Kollárova z roku 1852 vzdal hold Kollárovej osobnosti použitím 

                                                 
77

 Podľa Alberta Pražáka má Dumka pri sadení lipy na hrobe Sládkovičovom 23. aprila 1873 Jána Botta formu 

„Lenautovy apostrofy mrtvého Höltyho a v tklivé srdečnosti (...) snaže se otázkami a zvoláními charakterisovati 

podstatu Sladkovičova ducha a smysl jeho práce.“  (1932, s. 182). 
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češtiny, motívmi vzájomnosti Slovanstva a ideou vzkriesenia národa skrz pieseň, ktorá 

prekoná i skon svojho tvorcu: 

„Rozželen pěvec, plamenem zahoří, 

ještě se jednou v poslední zpěv noří – 

Duma to hrozná – on jí neleká se, 

jak osud proti osudu žene se.“. 

Do skupiny meditatívno-vlasteneckej, apelatívnej poézie patrila Novembrová duma 

Andreja Sládkoviča, Duma dňa 1. lipňa 1847 a Duma Jána Botta.  

Duma dňa 1. lipňa 1847 Jána Botta reagovala na ochabnutie činnosti v levočskej 

Jednote mládeže slovenskej a je prvým variantom básne K mladosti
78

 (Botto, 2006, s. 568). 

Duma sa obracala na mladého človeka, aby v du-forme apelovala, povzbudila, inšpirovala 

k činnosti a naopak, aby odstrašujúcimi obrazmi varovala pred pasivitou. Vedomie 

pominuteľnosti by sa malo pretaviť do úsilia zúročiť všetok čas, čo človek dostal. V Dume 

dňa 1. lipňa 1847 vznikla opozícia duma – pieseň, Ján Botto jednoznačne uprednostnil 

pieseň,
79

 lebo kým „duma ťa zožerie pomaly“, pieseň „hroby zakliate prelomí“ a svojou 

dynamikou viac korešponduje s intenciou textu – povzbudiť percipienta k aktivite. Ján Botto 

sa vo svojej reflexívnej Dume opäť prostredníctvom ty-formy a naliehavých apostrof obrátil 

na adresáta textu, vyslovil pochybnosti o ľudskej schopnosti obsiahnuť, pochopiť Boha.  

Novembrová duma Andreja Sládkoviča na rozdiel od Bottovej Dumy potvrdila istotu 

božského spasenia. Andrej Sládkovič napísal Novembrovú dumu v roku 1865 ako reakciu na 

odvolanie rodáka z rimavského regiónu Janka Francisciho z funkcie hlavného župana 

Liptovskej župy a Štefana Marka Daxnera z funkcie druhého podžupana Gemersko-

malohontskej župy:  

„že Gemera stlel Orión, 

že zo Slovenstva neba ráňa 

hviezdu za hviezdou modla „Maďarón“ 

(...) 

Tak duch váš, a tak náš duch vraví 

o jednom i druhom županu od Rimavy.“   

                                                 
78

 Báseň K mladosti je analyzovaná v poslednej kapitole učebnice Slovenský literárny romantizmus v školskej 

praxi (interpretačné a tvorivé príležitosti). 
79

 O postupnom odklone od dumy svedčia aj Bottove zmeny názvu niektorých neskorších variantov básní (a 

opačná situácia nenastala): Duma dňa 1. lipňa 1847 má neskorší variant K mladosti, Duma nad Dunajom neskôr 

ako Báj na Dunaji a Dumky Svätoboja boli premenované na Žiaľby Svätoboja. 
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Udalosti sa stali pre Andreja Sládkoviča len podkladom, na ktorom rozvinul 

stupňované motívy národného útlaku a odnárodňovania symbolicky situované do mesiaca 

november, aby sa v prírodnom obraze zrkadlil stav spoločnosti: „V jesenných hustých hmlách 

húšťavou líška šteká, / v jesenných dlhých tmách zver nepozná človeka!“ a aby v závere 

Novembrovej dumy mohol prírodný čas vystriedať čas sakrálny, adventný s prísľubom 

spasenia.  

Zvláštne postavenie medzi predmetnou, reflexívnou až sebareflexívnou dumou mali 

básne Jána Botta Rimavské dumky a cyklus Janka Kráľa nazvaný editorom súborného vydania 

diela Slovenská duma (Kráľ, 1959).  

Rimavské dumky Jána Botta začali vyznaním lyrického subjektu, iniciáciou 

melancholickej atmosféry dúm:  

„Šum mi, šum, Rimava moja, šum! 

Nech si duša oddýchne v tých šerých svetoch dúm, 

v svetoch môjho odpočinku!“ (Botto, 2006, s. 120). 

Úvodné spojenie dumy so snom, oddychom vystriedalo svitanie, ktoré sa dotklo 

prírodného sveta (presne určeného toponymami: riekou Rimavou, vrchom Sinec), ale nie 

adresáta básnenia – víly stelesňujúcej genius loci, cez ňu získali aj prírodné motívy alegorický 

ráz, svitanie značí odklínanie krajiny, národa. Apelatívny charakter Rimavských dumiek 

podčiarkli zvolania subjektu, imperatívny tvar slovies a apostrofa tvoriaca refrén. 

Cyklus Janka Kráľa Slovenská duma zložený z viacerých, z formálnej stránky 

rôznorodých častí zjednotili žalospevné motívy. Alegorická prvá časť cyklu sa priblížila 

ľudovej ľúbostnej piesni realizovanej prostredníctvom personifikovaného rozhovoru medzi 

vtáčikom a jeho milou s baladickým záverom o znemožnenom vzťahu. Spojenie prvej 

a druhej časti vytvoril motív „holubičky sivokrielej“, ktorá bola adresátom vyznania lyrického 

subjektu. Druhá časť v replikách
80

 tematizujúcich stretnutie a zoznámenie Bojana 

s človekom/dumou anticipovala elegickú reflexiu subjektu v tretej časti, kde sa do dialógu 

človeka s Bojanom zapojili otcovia ako synonymum mŕtvych predkov, smrti, zániku, ale 

aj pamäti, skúsenosti, ktorá bola konfrontovaná s deštruktívnou súčasnosťou, tá bude podľa 

prísľubu otcov premožená prežitým utrpením.  

 

 

                                                 
80

 Rozhovor ako výstavbový princíp básne použil aj Samo Bohdan Hroboň v Dumkách (Hroboň, 1991, s. 76), 

kde sa dialóg lyrického subjektu a sokola viaže na obraz zakliatej krajiny s nádejou na jej oslobodenie, ktoré 

majú metaforicky zabezpečiť pierka sokola. 
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Epická duma 

Len menšia časť slovenských romantických dúm nadviazala bezprostrednejšie na 

pôvodný charakter ukrajinskej dumy so zreteľnou epickou zložkou a historickým jadrom, čím 

sa líši od dúm zaradených k príležitostným, ktoré reflexívnejšie reagovali na súdobé udalosti.  

Ján Botto v krátkej básni Ohlas ukrajinskej dumy (1863) vychádzal z kozáckej témy, 

motív smrti hajtmana Záporožcov Ivana Ivasenka v replike plnej otázok a zvolaní bol 

reflektovaný cez situáciu celého spoločenstva a odpoveď priniesla posolstvo nádeje. 

Vzhľadom na menší rozsah Ohlasu ukrajinskej dumy bola epická zložka minimalizovaná.  

V ďalšej epickej básni Duma nad Dunajom Ján Botto pretvoril rozprávkový príbeh 

baladickými lyrickými obrazmi rozbúrených živlov a vnútorných poryvov hlavnej postavy – 

mladého šuhaja. V básni sa s epickým jadrom pracovalo alegorickým spôsobom a vzhľadom 

na zakončenie, v ktorom sa hrdinskosť, odvaha dočkali odmeny a zakliatie bolo zrušené, sa 

báseň zo žánrového hľadiska blíži viac k rozprávke než k dume.  

K dumám, ktoré stvárnili historické udalosti, patria aj Dumky Svätoboja od Jána 

Botta (v ďalších vydaniach premenované na Žiaľby Svätoboja) o udalostiach vedúcich k 

rozvratu Veľkej Moravy. V pochmúrnych obrazoch sa kumulovali fiktívne motívy viazané na 

historické postavy Veľkej Moravy, ktoré sa týkali osamelého skonu Rastislava, potom 

Svätopluka napomínajúceho svojich troch synov, z ktorých napokon Svätoboj reflektoval 

tragický rozkol bratov. Z rovnakého historického obdobia ako Ján Botto čerpal námet pre 

svoju Dumu Metodovu, ktorá vyšla v časopise Orol v 70. rokoch 19. storočia, aj Ľudovít 

Žello.  

V tvorbe Janka Kráľa sa aktualizoval žáner historickej piesne v Dume dvoch bratov 

a v Dume bratislavskej. V Dume bratislavskej sa odkazovalo na udalosti z prelomu rokov 

1843 a 1844, keď súd zbavil Ľudovíta Štúra miesta námestníka profesora Juraja Palkoviča, na 

čo niekoľko študentov reagovalo odchodom zo školy. Duma dvoch bratov reagovala na 

tragické revolučné udalosti v rokoch 1848/49 a osud Karola Holubyho a Viliama Šuleka, 

v incipite básne („Ide povesť“) sa spájala prítomnosť s historickým poznaním, udalosť sa 

stala súčasťou dejín. Poprava Karola Holubyho a Viliama Šuleka bola dôvodom na pomerne 

skeptické formulácie nevďaku: „ak´ svet za zásluhy platí Slovákovi“. 

Náznak epickosti možno pozorovať i v cykle Štúrových Dumiek večerných, napríklad 

tretia dumka nadväzovala na kozácke príbehy o rodinných tragédiách, o zasahovaní vojny do 

vzťahov prostredníctvom obrazu návratu nevďačného syna z vojny k otcovi, ktorého oberie 

o všetko (Štúr, 1986, s. 128-131). No v Štúrových Dumkách večerných s pravidelným 

veršovým usporiadaním (osemveršové strofy s rýmovou schémou: abacbcdd, aj kratšie 
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štvorveršové strofy so striedavým rýmom) sa objavili okrem epicky stvárnených sociálnych 

motívov aj viac reflexívne, melancholické motívy zapadajúceho slnka, jesene, odchodu, 

pominuteľnosti času, ale i vízie prebudenia zo sna.  

Záverom 

Duma sa v slovenskom literárnom romantizme vnímala ambivalentne, na jednej strane 

v súzvuku s pokojom a meditatívnosťou ako spôsobom úniku z reality, slovami Mikuláša 

Dohnányho (1971, s. 88): „Ja celý svoj život presnívam a v dumách strávim“, no na druhej 

strane sa s dumou spájalo nebezpečenstvo prerastania dumania do neaktívnosti, chorobného 

smútku, trudomyseľnosti. Konotačné bohatstvo naviazané na výraz duma sa prejavilo 

v rôznorodých realizáciách žánru. Variabilnosť dumy v slovenskom romantizme možno 

dokázať aj prostredníctvom tvorby jedného autora: Ján Botto napísal epicko-alegorickú Dumu 

na Dunaji, meditatívnu Dumu, sebavýpovedné Dumky večerné, ale aj vlastenecky angažovanú, 

apelatívnu Dumu dňa 1. lipňa 1847. 

Oproti záujmu slovenských romantikov o žáner dumy stálo negatívne zobrazovanie 

dumania v časti súdobej umeleckej aj odbornej literatúry. Nikolaj Vasiľjevič Gogoľ pri opise 

vzniku maloruskej piesne priamo odmietol dumu: „Vtedy preč duma a bdenie!“ (1881, s. 

471). V básnickom texte stvárnil dumu s negatívnymi konotáciami Janko Kráľ v Dume 

Kollárovej: „duma to hrozná“ a v básni Duma: „ja sa nezľaknem veľkej tvojej dumy (...) 

dumka hrobová“ a Ján Botto v Dume dňa 1. lipňa 1847: „duma ťa zožerie pomaly“, s dumou 

sa spájali negatívne adjektíva aj deštruktívne verbá. Oproti negatívnym obrazom nájdu sa 

však aj vyznania opačné, napríklad v Hroboňovej Dumke v nemoci: „Duma tichá, duma 

svätá, ty kochanka mojich snov“ (Hroboň, 1991, s. 54). Pominuteľnosť, krehkosť v sémantike 

dumy predostrel prostredníctvom prírodných motívov Janko Kráľ v Slovenskej dume:  

„Moja duma kvietok poľný,  

nikto sa oň nestaráva, 

iba keď na briežku skvitne, 

za klobúčik si trháva. 

Za klobúčik, za klobúčik, 

na dve, na štyri hodiny, 

a potom ho preč odhodí 

na smetisko, do bariny.“. 

Klasifikácia dúm z hľadiska prítomnosti lyrických či epických prvkov a z hľadiska 

žánrového určenia ukázala variabilnosť (a teda produktívnosť) tohto žánru v období 

slovenského literárneho romantizmu. V modifikáciách žánru dumy sa prejavil 
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literárnodruhový synkretizmus romantizmu. Napriek všetkej rozmanitosti prevažovali 

v slovenskom literárnom romantizme dumy s akcentom na reflexívnosť (Kraus, 1999, s. 64). 

Dumy mali zvyčajne väčší rozsah (básnické cykly), disponovali len stopami epickosti (v 

dialógu, v presune na osi minulosť – prítomnosť – budúcnosť), vychádzali z negatívnej 

(súčasnej a historickej) skúsenosti subjektu, krajiny, národa, ale poskytovali pozitívnu víziu 

budúcnosti. K určujúcim znakom lyrického subjektu dumy patrilo osamelé, nepokojné 

hľadanie zmyslu, utíšenia a rozpor medzi želaním niečo vykonať a nemožnosťou to 

zrealizovať, preto často namiesto činu nastúpila duma, čo poeticky sformuloval Janko Kráľ v 

Slovenskej dume:  

„Moje srdiečko na dvoje sa kála, 

že túžby horia a vôľa zaháľa. 

Ej, voľnosť, voľnosť, sladký duše plameň – 

miesto voľnosti pritisol ma kameň!“. 
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