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Cestopisná a memoárová literatúra ako súčasť kultúrneho dedičstva 

 

Pavol Markovič 

 

Travelogues and memoir literature as part of the cultural heritage 

Literary works are an important part of the cultural heritage and, in particular, for older periods. An 

even stronger component of cultural heritage are genres that combine their documentary intentions 

and value with artistic practices and are also characterized by a significant share of aesthetic 

function. The paper focuses on the segment of travel and memoir prose in the context of Slovak 

literature from the Baroque period to the changing period of the national revival. Article research 

baroque memoirs and travelogues in the works of Štefan Pilárik, Ján Simonides, Tobiáš Masník and 

Ján Rezik. In the next part, the contribution focuses on the new travel prose in the works of Ján Kollár 

and Ľudovít Štúr. At the same time, it examines the functional definition of these works, which 

enriches the aesthetic function with socio-critical, diagnostic and ideological function. Also, based on 

the analysis of the functions of these works, they underline their understanding as part of the cultural 

heritage. 
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 Kultúra ako taká je, v určitom zjednodušení a akcentovaní jej povahy, konštituovaná 

pamäťou, resp. je jej synonymom, ak hovoríme o súhrne prejavov (záznamov) individuálnej 

pamäti a ich inštitucionalizácii do podoby kolektívnej pamäte a uchovávaní kultúrnych 

statkov.1 Teoretická reflexia kultúry sa vyznačuje jej dialektickým poňatím v zmysle 

prítomnosti konvergentnej aj divergentnej tendencie v nej. Kultúra je súčasne aj globálnym 

systémom kultúrnych prejavov (s performatívnym charakterom), statkov aj hodnôt, teda 

najväčším možným súhrnom kultúrnych javov, zároveň sa však v kontexte divergentnej 

tendencie v nej vyznačuje selektívnosťou, lokálnosťou a diferenciáciou. 

Identita kultúry, či už vo význame globálnom a konvergentnom alebo lokálnom – 

divergentnom, nie je len jej okamžitou situáciou, ale jej neoddeliteľnou súčasťou je 

                                                           
1 Pri uplatnení pojmu pamäť máme na mysli jeho širší význam, teda v tomto prípade nejde o konkrétny terminus 

technicus kultúrna pamäť, pod ktorým rozumie napr. J. Assmann označenie pre „opakující se texty, obrazy 

a rituály, jež jsou samozřejmou součástí každé společnosti […] jež o ně ,pečuje,̕ neboť zprostředkovávají 

a stabilizují její obraz. Jedná se o kolektivně sdílené vědomosti týkající se před. minulosti (ale nejen jí), o něž 

určitá skupina opírá vědomí vlastní jednoty a svébytnosti.“ J. Assman podľa NÜNNING, Ansgar. (ed.). Lexikon 

teorie literatury a kultury. Brno : Host, 2006, s. 581. Zároveň takto chápanej kultúrnej pamäti pripisuje znaky 

„konkrétnost identity, resp. vazba na skupinu, rekonstruktivita, zformovanost, organizovanost, závaznost a 

reflexivita“ (c. d., s. 581). Uvedené vymedzenie kultúrnej pamäti vystihuje takpovediac kánon určitej kultúry. 

V našom príspevku rozumieme pod pojmom pamäť celkový súhrn kultúrnych prejavov a statkov, nielen takýto 

(charakteristický) výber z nej.  
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udržiavanie si identity (v každom prípade dynamickej) v čase. Tu možno hovoriť o 

„generačnej transmisii“2 alebo „transfúzii“.3 Udržiavanie kultúrneho dedičstva, resp. pamäti 

v širšom zmysle slova nie je nezávislou funkciou kultúry, ale jedným z jej konštitutívnych 

procesov. 

 Jednou z foriem generačnej transmisie, transfúzie či jednoducho pamäte 

a uchovávania kultúrneho dedičstva, je literatúra, slovesné umenie, ktoré je okrem 

dominujúcej a organizujúcej estetickej funkcie dotované ďalšími, konzervujúcimi funkciami, 

ako je napr. dokumentárna, náučná, diagnostická, spoločensko-kritická a pod. Špeciálny 

význam v kontexte kultúrneho dedičstva majú diela so zdôraznenou funkciou 

dokumentárnosti a kritickosti, ktoré ako jeden z prostriedkov svojho pôsobenia uplatňujú 

umelecké postupy, ozvláštnenie4 a istú mieru subjektivizácie. Takýmto spôsobom 

zachovávania kultúrneho dedičstva (aj keď nie exkluzívnym, ale relevantným) sú cestopisné 

a memoárové diela. 

 Cieľom príspevku je nahliadnuť na konkrétne podoby a niektoré otázky cestopisnej 

a memoárovej tvorby v kontexte slovenskej literatúry a kultúry od 17. storočia, resp. baroka, 

po obdobie národného obrodenia v 19. storočí.  

 V memoárových a cestopisných prózach barokového obdobia a v širšom kontexte 

staršej slovenskej literatúry možno uvažovať o prevahe dokumentárnej funkcie nad 

literárnosťou a o tom, že miera estetickej intencionality a estetického účinku je pri týchto 

textoch skôr sprievodným javom a prostriedkom na napĺňanie mimoestetických účelov. 

 Barokové prózy sú v staršej slovenskej literatúre v podstate prvými ucelenými epickými 

prozaickými útvarmi a predznamenávajú zvyšujúci sa záujem o takýto modus literárneho 

vyjadrenia a signalizujú presvedčenie o jeho dosahu a aktuálnosti. Preto, napriek známemu 

vývinovému faktu, že tieto prózy boli napísané najčastejšie v nemčine alebo latinčine, a tak 

                                                           
2 Spôsob „generačnej transmisie (dedičstva) hodnôt“ je reflektovaný napr. tak, že „Kultúrne a prírodné dedičstvo 

sa v lokalitách odovzdáva cez symbolické kódy informácií a hodnôt, ktoré sa ponímajú ako komplex tradície. 

Subkódmi tradovania kultúrnych javov sú predovšetkým znaky materiálnych a duchovných hodnôt podliehajúcej 

selekcii lokálneho spoločenstva.“ Bližšie MURIN, Ivan – ANDRÁŠ, Peter. Teoretické východiská k 

problematike kultúrneho a prírodného dedičstva. Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied UMB, 2008, s. 18. 
3 Štefan Krčméry v rámci svojej literárnoestetickej štúdie Estetika umenia prostonárodného (KRČMÉRY, 

Štefan. Estetické reflexie. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1975. 172 s.) uvádza pojem transfúzie, pričom 

primárne o ňom hovorí, ako o rytmickom fenoméne v poézii, ale rozširuje ho aj na významovú rovinu poézie 

a skúma „transfúziu motívov“ (c. d., .s. 104), cez transfúziu semiotických systémov (a kanálov), keď „do dojmov 

vizuálnych rytmicky zapadajú dojmy akustické“ (tamže) až po najvyššiu transfúziu človeka s prírodou (c. d., s. 

105): „Príroda, kultúra i duša ľudská v čudesnom súzvuku“ (c. d., s. 105). Týmto stupňovaním dosahu pojmu 

transfúzia sa dopracúva k pojmu kultúry a implicitne aj jej identite a zachovávaniu, pričom jeho pojem transfúzie 

by sme mohli rozšíriť, resp. usúvsťažniť s kultúrnym dedičstvom, ako prenášanie identity medzi jednotlivými 

stavmi kultúry. 
4 Pojem ozvláštnenie pochádza z literárnoteoretickej terminológie ruskej formálnej školy. Bližšie napr. 

ŠKLOVSKIJ, Viktor. Umenie ako postup. In Teória prózy. Bratislava : Tatran, 1971, s. 11 – 26. 
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prípadne nemali priamy dosah na vývin prozaickej spisby v slovenskej literatúre, možno tieto 

naratívne texty chápať ako jeden z predpokladov pre neskorší vývin prózy v slovenskej 

literatúre.5 

 Pod skupinou barokových textov označovaných práve pomenovaním memoárové a 

cestopisné prózy6 možno rozumieť predovšetkým diela Joachima Kalinku Denník, Štefana 

Pilárika Currus Jehovae. Podivuhodný voz Boží, Juraja Lániho Krátke a pravdivé historické 

vyrozprávanie ukrutného a takmer neslýchaného pápeženeckého väznenia, ako aj 

podivuhodného vyslobodenia z neho, spoločné knihy Jána Simonidesa a Tobiáša Masníka 

Väznenie, vyslobodenie a putovanie Jána Simonidesa a jeho druha Tobiáša Masníka a Božia 

moc a milosť, Cestovný denník Daniela Krmana ml. a napokon Prešovská jatka Jána Rezika.7 

 Pojem žánrová iniciácia neznamená v kontexte vývinu prozaickej tvorby v (staršej) 

slovenskej literatúre prvý výskyt aktuálne a žánrovo vyhranených podôb žánru, ktoré by 

mohli vzniknúť napr. dôslednou imitáciou vzorov z iných národných literatúr, ale zahŕňa aj 

jeho prvotné realizácie, žánrové prototypy, prechodné a diskutabilné formy, ktorými uvedená 

skupina barokových próz je.  

                                                           
5 Vývinovú hodnotu barokových próz komentuje J. Minárik nasledovne: „Predstavujú významnú kapitolu vo 

vývine staršej slovenskej literatúry, lebo zohrali závažnú úlohu v jej zosvetšťovaní a beletrizovaní.“ Bližšie: 

MINÁRIK, Jozef. Baroková literatúra. Svetová, česká, slovenská. Bratislava : SPN, 1984. Tento pohľad, v 

zásade správny, je potrebné doplniť. Okrem istej miery sekularizácie, na ktorú bola interpretačná prax v 

niektorých obdobiach výskumu citlivejšia, možno hľadať aj súvis memoárových a cestopisných próz s 

náboženskou literatúrou. Samotná téma týchto textov pripomína v čomsi topiku stredovekej literatúry. Cesta, 

nedobrovoľné putovanie protagonistov tak má svetský aj duchovný (resp. doslovný aj alegorický) význam.  
6 Označenie barokových próz za cestopisnú a memoárovú spisbu má v slovenskej literárnej histórii svoj vývoj. Je 

možné konštatovať, že v súvislosti s danými dielami doposiaľ nevznikol špecializovaný genologický výskum 

väčšieho rozsahu upresňujúci takéto žánrové zaradenie. V literárnohistorickom kontexte (najmä v projektoch 

dejín slovenskej literatúry od jednotlivých autorov alebo kolektívov) možno sledovať, že tento výskum je na 

periférii záujmu, resp. prináša len zmienky a nie ucelené závery o žánrovej povahe barokových próz. Jaroslav 

Vlček vo svojich Dejinách literatúry slovenskej (1890) označenie memoáre alebo cestopisy v súvislosti s 

barokovou prózou neuvádza. Následne v Kapitolách zo slovenskej literatúry o nich hovorí opisným spôsobom, 

napr. v zmysle, že „o Krmanových cestovných osudoch dočítame sa zaujímavé veci v jeho vlastnom latinskom 

opísaní.“ (s. 61) alebo spomína „Pilárikovu nemeckú knižku“ (s. 22). Štefan Krčméry vo svojich dejinách 

pomenúva ten istý Pilárikov spis (Currus Jehovae) jednoducho ako knihu alebo spisbu (s. 211). Súhrnne a 

metaforicky protestantskú (prozaickú) tvorbu označuje slovami „Poézia poníženia a exilu“ (s. 221). Bližšie sa 

venuje len textu Jána Rezika a charakterizuje ho ako „latinský opis“ (s. 232). Iná situácia je v kapitole Jána 

Mišianika v Dejinách slovenskej literatúry (1960), v ktorej už explicitne uvádza žánrové označenia „memoáre, 

cestopisy a kronikárske opisy udalostí“ (s. 73) a ďalej konkretizuje členenie barokovej prózy na „memoáre“ u J. 

Lániho, T. Masníka, J. Simonidesa (s. 80) a „cestopisný denník“ u D. Krmana (s. 81). Ďalší krok v žánrovej 

reflexii próz baroka prinášajú Dejiny slovenskej literatúry od Stanislav Šmatláka, ktorý sa od úvodnej 

formulácie: „ide napospol o prózu dokumentárneho charakteru, o literárnu výpoveď typu non-fiction“ (s. 289) 

cez príslušné označenie týchto textov ako cestovný denník, autobiografiu, dokumentárnu prózu dopracúva k 

podnetnému názoru, že každé jednotlivé dielo je „sčasti memoárovou prózou, sčasti prózou cestopisnou“ (s. 

295). Nejde už len o začlenenie jednotlivých próz k žánrom, ale o diferencovanie žánrových znakov cestopisu a 

memoáru v jednotlivých dielach.  
7 Významným zdrojom informácií k autorom barokových cestopisných a memoárových próz je kniha Jána 

Rezika a Samuela Matthaeidesa Gymnaziológia. Bližšie: REZIK, Ján – MATTHAEIDES, Samuel. 

Gymnaziológia. Bratislava : SPN, 1971. 



 
75 

 Intencia tohto typu prozaickej tvorby nemá teda primárne charakter estetický a 

umelecký, ale dokumentárny, čo však nevylučuje spolupôsobenie týchto funkcií. Pri týchto 

dielach nejde o estetickú autonómnosť, ale o podporenie dokumentárnej, apelatívnej, 

ideologickej a v istej miere aj náučnej funkcie a o ich súčinnosť. 

 Domnievame sa, že je možné rozvinúť relevantnú diskusiu o súhrnnom žánrovom 

pomenovaní barokových próz najmä druhej polovice 17. storočia, teda o ich označení za 

memoárové a cestopisné prózy. Presnosť žánrových označení je závislá nielen na naratívnych 

a poetologických vlastnostiach textov, ale v tomto období aj od samotného tematického 

jadra.8 Takáto téza sa, samozrejme, vzťahuje len na špecifické obdobia, okolnosti a situácie 

vo vývine národnej literatúry a nie je univerzálna. 

 Okolnosti, stvárnené najmä v Simonidesovom a Masníkovom texte, sú v kolízii so 

žánrovým určením cestopisu a čiastočne aj s niekedy konštatovaným príznakom 

dobrodružnosti. Ten je len úzkym aspektom nazerania na tieto texty. Argumentmi pre takúto 

relativizáciu pôvodného žánrového označenia a priblíženia týchto textov je najmä špecifická 

konfigurácia funkcií (estetickej a ďalších) a konkurencia tematického jadra týchto 

konkrétnych diel s ich prijatým žánrovým označením. Cestopisom môžu byť tieto prózy (azda 

okrem Krmanovho Itineraria) len v elementárnom, materiálovom zmysle – putovanie 

protagonistov akoby spĺňalo literu zákona, resp. technické označenie žánru textu za cestopis, 

ale nie jeho ducha. Žáner cestopisu subsumuje nielen topos cesty, ale istý pozitívny, aktívny, 

relatívne optimistický vzťah subjektu a sveta. Väzeň a utečenec preto nie celkom zodpovedajú 

typu protagonistu v cestopise.  

 Ďalším z dôvodov menšej primeranosti označenia týchto textov za cestopisy je 

synkretizmus žánrových znakov. V prvom rade ide o spájanie žánrov s objektivizačnými a 

subjektívnymi tendenciami, napr. naratívneho dokumentu s osobným denníkom. Stretajú sa 

znaky žánrov náboženskej literatúry (svedectvo o histórii s objektívnym zameraním a zároveň 

svedectvo o viere ako subjektívna výpoveď), vplyv kazateľských a všeobecne rétorických 

útvarov, administratívnych výpovedí a formálne filozofickej argumentácie,9 subjektívnych 

                                                           
8 V kontexte historického výskumu, teda nie v striktne literárnohistorickom a genologickom kontexte, je 

neprimeranosť pomenovania daných textov pojmom cestopis vnímaná už dlhšie. Napr. E. Kowalská uvažuje 

takýmto spôsobom: „Do textov prenikol navyše silný emotívny prvok, a takéto ,cestopisy‘ majú aj všetky znaky 

ego-dokumentov. Ide teda o ,cestopisy‘ ponúkajúce skôr opis putovania tŕnistou cestou života, ako po cudzích 

krajinách. V takomto kontexte sa cudzie prostredie prezentuje skôr ako kulisa životných osudov“. KOWALSKÁ, 

Eva. Na ďalekých cestách, v cudzích krajinách. Sociálny, kultúrny a politický rozmer konfesionálneho exilu 

Uhorska v 17. storočí. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2014, s. 32. 
9 Ako uvádza G. Gáfriková: „dikcia Masníkovej argumentácie pripomína v podobných prípadoch súdnu reč 

(rétorický genus iudicale), inde nadobúda zase formu scholastického dokazovacieho procesu prostredníctvom 

dištinkcie pojmov“. GÁFRIKOVÁ, Gizela. Celistvosť Masníkovej literárnej výpovede z hľadiska tzv. dodatkov 

k textu. In Obdobie protireformácie v dejinách slovenskej kultúry z hľadiska stredoeurópskeho kontextu (z 
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lamentov, náučných „etnograficky“ ladených kultúrnych referencií. Niektoré z uvedených 

textov vykazujú podobnosť s exemplami a moralitami. V niektorých z diel sa dá nachádzať aj 

súvis s apologetickými náboženskými textami, keďže existencia historickej nespravodlivosti a 

zla v kontexte takejto spisby vždy vyžaduje aspoň čiastočné zdôvodnenie, čo je typickým 

námetom náboženskej apologetiky.  

 Zaujímavým prepojením daných textov so žánrami náboženskej literatúry je súvislosť s 

martyrologickými spismi. To, čo sa v tvorbe protestantských a evanjelických autorov 

pochopiteľne nerozvinulo, teda rôzne formy hagiografických textov a žánrov, ktoré by sa 

svojím spôsobom mohli vzďaľovať od princípu sola scriptura a minimalizácie 

sprostredkovanosti a hypertrofovanej kultickosti religiozity, sa latentným spôsobom realizuje 

v iných žánroch. Ide pritom o opis nepriaznivých historických okolností a daností a ich 

spracovanie do podoby textov ako inventárov dobovo cenených etických postojov. Istým 

spôsobom sa v memoárových barokových prózach týchto autorov realizuje martyrologický 

rozmer náboženskej literatúry, ak nie priamo hagiografický podtext. Rozhodujúca je tu však 

vzorovosť, morálne paradigmatický potenciál takejto prózy a nejde o zacielenie na 

glorifikáciu jednotlivca alebo dokonca sebavyzdvihovanie autora. Autobiografické stvárnenie 

udalostí sa má stať presahom, svedectvom, ale nejde o vyzdvihovanie kvalít jednotlivcov. 

 Tieto texty nevznikajú ako fakultatívny popis dobrovoľného cestovania, ale spracúvajú 

(okrem Itineraria Daniela Krmana) vynútenú púť, uväznenie alebo útek protestantských 

činiteľov pred prenasledovaním. Motiváciou ciest nie je primárne poznávanie, ako to vidno v 

neskorších osvietenských spisoch (aj keď v textoch z kategórie fikcie, napríklad u J. Bajzu v 

René mládencovi). Dominantnou sa stáva spoločensko-kritická, v tomto význame 

diagnostická funkcia a v niektorých dielach, napr. u Štefana Pilárika v Currus Jehovae 

mirabilis, vieroučná funkcia. 

 Významné miesto v tomto type tvorby majú diela Jána Simonidesa a Tobiáša Masníka 

Väznenie, vyslobodenie a putovanie Jána Simonidesa a jeho druha Tobiáša Masníka, 

Itinerarium Daniela Krmana a Prešovská jatka od Jána Rezika. U Simonidesa je najmä z 

dokumentárneho hľadiska zaujímavá prvá časť textu ako jeden z historických záznamov, 

približujúci okolnosti obvinenia, vykonštruovaného procesu, odsúdenia a napokon trestu – 

väčšinou vyhnanstva – pre predstaviteľov protestantských cirkví v Uhorsku. Naratívnou, 

umeleckej tvorbe sa najviac približujúcou je zas časť osvetľujúca presuny protagonistov, či už 

ako väzňov alebo utečencov. Text sa preto stáva sčasti pestrým miestopisom, aj keď v pozadí 

                                                                                                                                                                                     

príležitosti 300. výročia úmrtia Tobiáša Masníka). Ed. Ján Doruľa. Bratislava : Slavistický kabinet SAV, 1998, 

s. 177.  
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je stále prítomný podtón kritiky voči nespravodlivému prenasledovaniu a v širšom kontexte 

neuspokojivej situácie v otázke nielen konfesionálnej netolerantnosti. 

 Z hľadiska kompozície je pochopiteľne prítomná metóda priraďovania, čo vyplýva z 

chronologickej a inkrementálnej povahy postupne dopĺňaných denníkových záznamov. Za 

textom nenájdeme záver, zhrnutie alebo dokonca explicitnú formuláciu ponaučení, čo by sa 

od rozsiahlych textov nábožensky výrazne založených autorov tohto obdobia dalo očakávať. 

Nepriamo sa tým posilňuje dokumentárna tendencia textu, ktorý problémové javy a 

nespravodlivosť ukazuje, nie explicitne komentuje, s tým, že vypuklosť problému považuje 

akoby za ostenzívnu, samu sa ukazujúcu už zo základného chronologického zápisu udalostí. 

Závery a hodnotiace súdy si má odvodiť sám čitateľ, a tým sa nenapĺňa dobový systémový 

predpoklad výraznejšej kontaminácie textu didaktizmom. 

 Text Daniela Krmana Itinerarium spracúva situáciu iného typu putovania – nejde o 

väzenie, útek alebo inak negatívnymi udalosťami motivované presuny, ale o cestu na základe 

poverenia. To spôsobuje inú modalitu výpovede, v ktorej sa nezdôrazňuje istý spoločensko-

kritický tón, ale má skôr poznávací, mozaikovitý a fakultatívny charakter.   

 Žánrový podklad Itineraria je pomerne bohatý, uvádza sa napríklad názor, že ,,Krman 

vytvára nový typ memoárovej prózy spojením genealógie, biografie a autobiografie“,10 teda 

priznáva sa mu pomerne vysoká miera inovatívnosti a vytvorenie novej podoby žánru. Takéto 

kombinovanie viacerých žánrov na hranici subjektívneho a objektívneho prístupu a funkcie 

textov je však pre staršiu literatúru a barok ako taký príznačné. 

 Ústrednou štýlovou charakteristikou memoárovej a cestopisnej prózy baroka, 

akokoľvek synkretizovanej so subjektívnymi žánrami (najmä v texte Štefana Pilárika), je 

realistickosť zobrazenia, ktorá znamená postupné uvoľňovanie výrazne religiózne 

exaltovaného štýlu typického pre toto obdobie. Okrem dokumentárnosti je častým funkčným 

príznakom textov snaha o objektívne priblíženie odlišných kultúr, mravov, národov a pod., čo 

možno hodnotiť ako komunikáciu týchto žánrov s dobovou vedeckou, resp. odbornou 

spisbou. Memoáre sa potom javia ako zaujímavý priestor medzi naratívnou a odbornou 

(historiografickou, národopisnou) tvorbou. Zároveň sa tieto texty zúčastňujú na procese 

postupného uvedomovania si kolektívnej a v strednodobom horizonte konkrétne národnej 

identity, aspoň v jej prvotných podobách. Poukázanie na nespravodlivosť, o to viac v jej 

krajných prejavoch, ako je predstavená napríklad v spise Prešovská jatka od Jána Rezika, je 

katalyzátorom takéhoto procesu zomknutia sa proti ohrozeniam a de facto posilnenia 

                                                           
10 KUSÁ, Tatiana. Daniel Krman a jeho cesta k švédskemu kráľovi Karolovi XII. In Itinerarium. Cestovný 

denník. Krman Daniel. Bratislava : Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov, 2008, s. 189. 
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povedomia príslušnosti k ohrozenej skupine. Preto sa aj pri tejto polodokumentárnej tvorbe 

písanej v nemčine a latinčine dá zdôrazniť jej výrazný vplyv na vývin slovenskej literatúry, 

ale aj na povedomie národnej príslušnosti vôbec. 

 So spomenutou lineárnou a chronologickou kompozíciou sa spája ešte jav typický pre 

staršie naratívne texty, a tým je v podstate oslabené rozlišovanie relevantnosti a miery 

zovšeobecnenia jednotlivých po sebe radených informácií. V podstate sa skokovo prechádza 

od opisných časových, priestorových a predmetných detailov k lamentovaniu nad osudom 

alebo zovšeobecňujúcim súdom. Týmto špecifickým radením rôzne relevantných informácií 

sa stáva rozprávanie pomerne heterogénnym. To je taktiež kompatibilné s barokovou poetikou 

rozširovania výrazovej zložky textu a jeho synkretickej povahy a môže to poslúžiť ako 

argument pre chápanie memoárovej a cestopisnej prózy, ako nespochybnenej súčasti korpusu 

umeleckých prozaických textov staršej literatúry. Prístup ku kompozícii textu má povahu 

kvantitatívnu, založenú na kumulácii dát. 

 Pri zmienenej tendencii k realistickému zobrazeniu a snahe o objektívnu deskripciu 

spoločenských javov niekedy dochádza k zosilneniu výrazu smerom k naturalizmu. U 

Simonidesa, Krmana aj Rezika sú zobrazené násilné udalosti ako pomerne častá súčasť 

života, ale aj tak pôsobia ako expresívne a ozvláštňujúce miesta v rozprávaní. Naturalistickým 

zobrazením je tu však nielen explicitné zvyšovanie expresívnosti popisu, ale aj nezakrývanie 

či neeufemizácia popisu skutočnosti. 

 S realistickosťou zobrazenia úzko súvisí autobiografickosť barokových zvažovaných 

memoárov a cestopisov, ktorá je vnímaná ako spoločný znak počiatočných fáz vývinu 

prozaickej tvorby.11 V texte sa najmä pri oslovovaní cirkevných a svetských autorít (najmä v 

Itinerariu) autor uchyľuje k dobovej konvencii bezpodmienečnej úcty a ich zdĺhavého a 

poníženého oslovovania, čím akoby sa mierne oslaboval spoločensko-kritický tón textov. 

 Ak sa o baroku uvažuje ako o prejave krízy12 v najrôznejších rovinách, tak cestopisné a 

memoárové prózy ukazujú najmä jej mimoumelecké súvislosti, spoločenské turbulencie a 

premeny a nie sú v úzkom zmysle umeleckým výbojom. 

                                                           
11 MARČOK, Viliam. Počiatky slovenskej novodobej prózy. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1968, s. 59. 
12 MINÁRIK, Jozef. K charakteru slovenskej barokovej prózy. In Litteraria XIII. Literárny barok. 1970, roč. 13, 

č. 1, s. 119. Ďalšie komplexné charakteristiky baroka a jeho poetiky pozri: CURTIUS, Ernst Robert. Evropská 

literatura a latinský středověk. Praha : Triáda, 1998, s. 292, ČIŽEVSKIJ, Dmitrij. K problémom barokovej 

literatúry u Slovanov. In Litteraria XIII. Literárny barok. 1970, roč. 13, č. 1, s. 5 – 59, ČERNÝ, Václav. O 

básnickém baroku. Praha : Orbis, 1937. 148 s., KALISTA, Zdeněk. Tvář baroka. Praha : Vyšehrad, 2014. 205 s., 

NÜNNING, A. (ed.). Lexikon teorie literatury a kultury. Brno : Host, 2006, s. 59 – 63, WELLEK, René. The 

concept of baroque in literary scholarship. In The journal of aesthetics & art criticism. 1946, roč. 5, č. 2, s. 77 – 

109. 
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 O vymedzení a funkcii žánru cestopisu a čiastočne memoáru sa uvažuje napr. v 

komparácii s inými žánrami: ,,Zatímco kroniková struktura reflektuje lidskou touhu po 

bezpečném ukotvení, cestopis reflektuje lidské hledání, tápání, neklid a touhu po změně a 

poznávání neznámého. Není divu, že právě tento žánr stál často u kolébky románového žánru 

nebo alespoň jeho podstatné větve.“13 Zároveň sa poukazuje na genetický vzťah novších 

žánrov, aj takých významných ako žánrové formy románu, so staršími. Tu by sa dalo 

analogicky uvažovať o mimoriadnom význame memoárovej a cestopisnej prózy pre vývin 

prozaickej spisby a jej žánrov v našej literatúre. Nejde o priamy vplyv barokových textov, 

napr. na Bajzu pri diele René mládenca príhody a skúsenosti a neskôr na Kuzmányho 

Ladislava, ale o fakt, že barokové prózy ukazujú a fixujú dobové možnosti a ohraničenia 

žánru, ale aj možnosti ich prekračovania.   

 Spojenie vonkajších znakov cestopisu s memoárom iste nie je len konvenčným či 

výklad zjednodušujúcim postupom frekventovaným pri reflexii žánrov baroka, ale poukazuje 

na existenciu ich prieniku. Cestopis možno charakterizovať zistením, že je ,,to slovesně 

zpracovaná výslednice střetu subjektu s okolním prostředím“,14 v barokovom kontexte je však 

len komplementárnym a čiastkovým žánrovým podložím prevažujúcej memoárovosti a 

ďalších žánrov. Práve ak je v ňom posilnená subjektívna zložka na úkor objektivizujúcej, 

napr. priestorovej informácie, blíži sa k memoárovej tvorbe. 

 V slovenskom literárnom baroku absentuje text podobného typu ako je 

Grimmelshausenov Simplicius Simplicissimus, nachádzame v ňom iba texty s dokumentárnou 

funkciou a výslovne mimetickým charakterom bez náznaku deformačných postupov a 

vzhľadom na povahu témy ani s ironickým, resp. komickým modom zobrazenia. 

 Podobný problém žánrového označenia konkrétneho textu možno nájsť v slovenskej 

literatúre aj v období pred rozvojom prózy v baroku, napr. v kontexte renesančnej dramatickej 

tvorby. Situáciu neadekvátnej žánrovej charakteristiky textu možno porovnať napr. s 

označením hier Pavla Kyrmezera za komédie, pričom nejde o presné žánrové vymedzenie, ale 

pragmaticko-komunikačné pomenovanie. Komickosť je v týchto hrách čiastková, veľmi 

nerovnomerne distribuovaná do epizodických ľudových a fakultatívnych postáv a je v tenzii 

so soteriologickým a biblickým zameraním týchto diel.  

 Analogickým, aj keď o čosi zložitejším problémom v neskoršom období je napr. 

žánrové vymedzenie románu Karola Kuzmányho Ladislav alebo cestopisných próz Jána 

                                                           
13 PAVERA, Libor – POSPÍŠIL, Ivo. Žánrové metamorfózy v středoevropském kontextu, sv. I. Brno : Istenis, 

2003, s. 70. 
14 PAVERA, Libor a kol. Žánrové metamorfózy v středoevropském kontextu, sv. II. Opava : Slezská univerzita v 

Opavě, 2005, s. 271. 
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Kollára a neskôr Ľudovíta Štúra. Keďže sa zameriavame v texte na diela s dokumentárnym 

charakterom a menej výraznou fikčnou povahou, nahliadneme na cestopisné a memoárové 

prózy Kollára a Štúra. 

V starších príspevkoch sme postupovali na základe tézy, že analýzou periférnych častí 

diela, akou cestopisy väčšinou v kontexte tvorby kľúčových osobností určitej epochy sú, je 

možné hodnoverne poznávať a overovať ich centrálne idey a myšlienkový systém.15 Aj preto 

považujeme za relevantný analytický zdroj porovnávanie cestopisných diel J. Kollára a J. W. 

Goetheho. V prvom rade, ich geografický obsah a cieľ je veľmi podobný. Goethe cestuje na 

sklonku 18. storočia, v rokoch 1786 – 1787 z Karlových Varov cez Nemecko a Alpy po 

celom Taliansku. Ján Kollár pri svojich cestách po Európe má o čosi odlišnú časť trasy – 

putuje cez Zadunajské Uhorsko a Ilýrsko do Talianska, resp. Itálie. Jeho prvá cesta 

po Taliansku sa odohrala v roku 1841, teda značný čas po Goethem. Zároveň, a to je asi 

najzreteľnejší rozdiel medzi Goethem a Kollárom pri písaní cestopisov, Kollár celé 

pozorovania, zápisy a reflexie vedie v určitom, dopredu známom duchu – jeho cestopis má 

výraznú teleológiu, ktorou je hľadanie a dokazovanie súvislostí pozorovaných kultúrnych 

reálií so Slovanstvom, v duchu ideológie slovanskej vzájomnosti. To indikuje už 

pomenovanie cestopisu rozsiahlym titulom Cestopis obsahující Cestu do horní Itálie a odtud 

přes Tyrolsko a Bavorsko se zvláštním ohledem na slavjanské živly roku 1841 konanou 

a sepsanou od Jána Kollára se slovníkem slavjanských umelcův všech kmenův od nejstarších 

časov až k nynejšímu věku s krátkým životopisem a udaním znamenitejších zvláště národních 

výtvorův.16  

 J. W. Goethe vo svojom cestopise Cesta do Talianska takúto explicitnú teleológiu 

cesty, pozorovaní, opisov a reflexií nemal, resp. nie je aspoň taká zjavná. Možno uvažovať 

všeobecne o rozširovaní poznania a skúseností, ich zahŕňanie do goethovského projektu 

celoživotného formovania osobnosti, ale nie je tam výrazne prítomná napr. národná ideológia. 

Pochopiteľne, iná je perspektíva svetodejinného nemeckého národa a iná menšieho, aj keď nie 

zanedbateľného slovanského pomaly sa emancipujúceho národného spoločenstva, prítomná 

v Kollárových cestopisoch.  

                                                           
15 Bližšie pozri MARKOVIČ, Pavol. Cestopisné a memoárové texty Ľudovíta Štúra ako ideologické výpovede. 

In 19. storočie v zrkadle písomných prameňov: (z dejín knižnej a duchovnej kultúry Slovenska). Domenová, 

Marcela (ed.). Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2016, s. 36 – 41, prípadne MARKOVIČ, Pavol. 

Konfesionálne motívy a súvislosti v cestopisných textoch Ľudovíta Štúra. In Liber, verbum, monumentumque. 

(Duchovná kultúra a konfesionalita v dejinách). Domenová, Marcela (ed.). Prešov : Štátna vedecká knižnica v 

Prešove, 2017, s. 61 – 65. 
16 KOLLÁR, Ján. Cestopis obsahující cestu do horní Itálie. Praha : I. L. Kober, 1862. 
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 Ján Kollár neustále hodnotí videné javy a aj najmenšie detaily sa snaží usúvsťažniť 

s centrálnym procesom národného uvedomenia a ideou slovanskej reciprocity. Má od začiatku 

vytvorený rámec, do ktorého umiestňuje čiastkové zistenia a snaží sa ho nimi potvrdiť. Tento 

rámec a paradigma u Kollára prevažuje a detail je len nevyhnutným prostriedkom na jeho 

podporu. Goethe postupuje opačne – samotný detail je zmysluplným obsahom a poznaním 

jednotlivostí sa konštituuje rámec. Kollár postupuje od všeobecného ku konkrétnemu 

v hľadaní dôkazov svojej ideologémy, Goethe ju vytvára z obrysov a detailov postupným 

poznávaním.  

 Pri oboch autoroch možno za súčasť ich cieľov a motiváciu ciest považovať aj 

získanie a pomenovanie užšieho kontaktu s antickým svetom a jeho kultúrou. V tvorbe Jána 

Kollára táto tendencia silnie a v jeho diele Staroitalia slavjanská (1853) sa autor snaží, už 

mimo záber a kompetencie vedy, historických znalostí a dôkazov, filológie a pod. dokázať 

spätosť Slovanov a antického sveta.  

Prototypom a sugesciou Kollárových cestopisných fragmentov a záznamov je text 

Johanna Wolfganga Goetheho Cesta do Talianska.17 Práve ten mohol byť spolu so 

všeobecnou obľubou cestopisného žánru a Kollárovým paralelizovaním sa s nemeckým 

polyhistorom, vzdelancom a umelcom,18 dôvodom napísania a vydania vlastného cestopisu. 

Rozdiel medzi Goetheho a Kollárovým cestopisom s podobnými geografickými 

a priestorovými charakteristikami je však najmä v autenticite (v prospech Goetheho 

cestopisu) a v miere a spôsoboch presadzovania vlastných téz. Súvislosti a podobnosti 

Goetheho a Kollárovho cestopisu prekračujú samotný žáner a možno ich považovať za istú 

relevantnú mieru štylizácie mladšieho Kollára na slovanský pendant germánskeho vzdelanca 

a umelca. Obaja autori vychádzajú z rozličných tradícií – Goethe z kontextu veľkého sveta, 

Kollár zas z pomaly sa emancipujúceho okruhu slovanských národov, no obaja smerujú za 

kolískou európskej civilizácie, vzdelanosti a umenia, za antikou, resp. jej pamiatkami 

a dôkazmi jej starobylej existencie a vplyvu. Kollár antikizoval slovanský svet, teda dal jeho 

                                                           
17 J. W. Goethe uskutočnil cesty po Taliansku, resp. Európe v rokoch 1786 – 1787 a jeho zápisky, denníkové 

záznamy a listy z nich boli publikované v rokoch 1816 – 1817. V slovenskom preklade vyšiel cestopis J. W. 

Goetheho až v roku 2017. GOETHE, Johann Wolfgang. Cesta do Talianska. Bratislava : Vydavateľstvo Spolku 

slovenských spisovateľov, 2017, 344 s. 
18 Pri typologickom porovnaní polyhistorov a literátov J. W. Goetheho a J. Kollára však, samozrejme, nejde 

o hoci len náznak „obvinenia“ z epigónstva, ale o poznanie podobného významu týchto osobností vo svojich 

dobách a kultúrnych kontextoch. Porovnaj názor R. Kiss Szemána: „Do řady tvořené Voltairem, Rousseauem, 

Goethem zapadá tímto aspektem Ján Kollár nejen mnohovrstevností své tvorby, jejím záběrem, ale i dějinami 

vlivu, jímž jeho dílo působilo současně po stránce estetické, jazykové, duchovní i politické a které je 

v středoevropské historii posledních bezmála dvou set let také jednoznačně prokazatelné.“ KISS-SZEMÁN, 

Róbert. Slovanský Goethe v Pešti. Ján Kollár a národní emblematismus středoevropských Slovanů. Praha : 

Akropolis, 2014, s. 9. 
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pôvod časovo a kultúrne, na rozdiel od historického poznania, na jednu úroveň s antickým 

svetom. Obaja autori vo svojich cestopisoch pociťujú potrebu vymaniť sa aspoň načas 

z okruhu rutiny a každodennosti a chcú poznávať, byť vo výnimočnej situácii cestovateľa, 

návštevníka a vo vzťahu vzájomnej exkluzívnosti cestovateľa a nového prostredia a kultúry, 

na ktorú odkazujú.19 

Kollár nebol Goetheho epigón, ale bol ním zjavne inšpirovaný a obdivoval jeho dielo, 

veľkosť ducha, poznanie a miesto v kontexte kultúry vlastného národa – Goethe totiž 

spoludefinoval nemeckú, ale aj univerzálu kozmopolitnú vzdelaneckú obec a sféru umenia. 

Niečo podobné sa udialo aj s dielom a významom Jána Kollára, no je potrebné povedať, že 

niekedy nie vďaka jeho nasadeniu a úsiliu, ale napriek nemu, čo, samozrejme, neznižuje jeho 

význam v panteóne národnej kultúry. Ján Kollár je predpokladom budúceho vývinu 

slovanských národov, podobne ako bol Goethe predpokladom ďalšieho vývinu nemeckej 

a univerzálnej kultúry, a to je najvýznamnejšia paralela dvoch polyhistorov, vzdelancov a 

básnikov.  

Cestopisné a memoárové prózy autorov z obdobia národného obrodenia sú 

zaujímavým zdrojom informácií nielen o konkrétnych miestach a okolnostiach v životoch ich 

autorov, ale aj o ich postojoch, ktoré v prípade Ľudovíta Štúra korelujú s centrálnymi tézami 

jeho filozofických, estetických a „štátoprávnych“ názorov. Z tohto hľadiska nie sú len akýmsi 

doplnkom jeho známejších a významnejších prác, ale čítanie cestopisov a memoárov je aj 

spôsobom lepšieho poznávania celku jeho tvorby. Pri dielach týchto autorov – slovenských 

romantikov a obrodencov – evidentne platí zásada, že ich dielo je poznateľné najlepšie 

v celku, teda tak, že jeho časti osvetľujú celok a naopak. Pripomína to interpretačný princíp 

hermeneutického kruhu. Platí, že cestopisy a memoáre, väčšinou neveľké rozsahom, sú 

neodmysliteľnou súčasťou poznávania myslenia celého obrodeneckého prúdu a nie sú len 

dekoratívnymi a periférnymi javmi.   

                                                           
19 J. W. Goethe svoju Cestu do Talianska otvára slovami „Z Karlových Varov som sa vykradol ráno o tretej, 

inak by ma preč nepustili. Spoločnosť, ktorá si dvadsiateho ôsmeho augusta zmyslela sláviť moje narodeniny vo 

veľmi družnom duchu, si týmto uzurpovala právo držať ma v zajatí.“ GOETHE, Johann Wolfgang. Cesta do 

Talianska. Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2017, s. 7. Ján Kollár o niekoľko 

desaťročí neskôr píše „Dne 7. září ráno opustiv Pešť právě v tom okamžení, když se most ku propuštení lodí 

otvíral, o hodině šesté na kočár spolu i s dvěma druhy sedl jsem. Jakýsi blahocit rozširoval se v mých 

vnitřnostech s každým pleskem biče, když se hrkotání vozu po dlažbě Budinské skončilo : nebo dvě veliké neřesti 

vždy více za sebou jsem zanechával, totiž prach Pešťanský a národošálenství. Nenepodoben byl jsem ptáku z 

klece na svobodu propuštěnému.“ KOLLÁR, Ján. Cestopis obsahující cestu do horní Itálie. Praha : I. L. Kober, 

1862, s. 11. Obidvaja autori naznačujú, že cesta a poznávanie znamená slobodu a že je únikom z každodennosti 

a najmä to, že potenciál človeka sa realizuje až poznaním a skúsenosťou. To zodpovedá najmä klasicistickej 

predstave učenca a poznávajúceho subjektu.  
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 Je príznačné, že aj keď cestopisné záznamy nie sú neznáme a vyšli v niekoľkých 

výberoch z tvorby, či už jednotlivých autorov, alebo sú sústredené do tematicky jednotnej 

antológie cestopisov,20 venuje sa im vedecký záujem len ojedinele.21 

 Pod cestopisnými záznamami v tvorbe Ľudovíta Štúra možno rozumieť dva kratšie 

útvary – Cesta do Lužíc (1839) a Cesta po Považí (1840). Obidva texty vyšli prvý raz 

časopisecky: Cesta do Lužíc v Časopise českého musea,22 Cesta po Považí v časopise 

Květy.23 Medzi texty úzko súvisiace s týmito cestopisnými útvarmi možno zaradiť Štúrove 

články Z listu cestujúceho Slováka24 a Správy z Ilýrska.25 V dvadsiatom storočí vyšli tieto 

texty v zobraných spisoch Ľ. Štúra Dielo v piatich zväzkoch (1956) a v antológii Cestopisné 

denníky štúrovcov (2014). V novšej antológii sa neuvádza, že cestopisné texty vyšli pôvodne 

v češtine a poslovenčené boli až neskôr Jozefom Ambrušom.26 

Zaujímavé je aj porovnanie cestopisných záznamov Ľudovíta Štúra a ďalších 

obrodencov z okruhu literárneho romantizmu. Sú medzi nimi jeho súpútnici a súčasníci ako 

Jozef Miloslav Hurban, Samuel Ferenčík, Samuel Tomášik, Gašpar Féjerpataky-Belopotocký 

alebo Adam Hlovík a ďalší. Štúrov záujem je koncentrovaný na národnú problematiku 

a všetky situácie a javy, s ktorými sa počas ciest stretáva, komentuje a hodnotí z nacionálneho 

aspektu. Nič, ani prípadné kuriozity, detaily vytvárajúce kolorit a pod., nie sú samoúčelné 

naratívne dekorácie, ale majú poukázať napríklad na národnú povahu alebo naopak na sily 

utláčajúce národ. Štúr pracuje v cestopisoch maximálne synekdochicky, teda časťou poznáva 

celok. Aj to je možný vplyv hegelovskej metódy myslenia, ktorá pokladá celok za niečo viac 

ako súčet jeho častí. 

 Jozef Miloslav Hurban pri popise ciest miestami odľahčuje rozprávanie a uvažuje „pri 

pohári vína a piva, že je taký veľký rozdiel medzi Brniankami a Viedenčankami, Slovankami a 

Nemkami“,27 ale Ľudovít Štúr si takéto rozptýlenie nedovolí. V Štúrovom cestopise nie sú 

odľahčujúce pasáže o víne, devách alebo náznaky humoru, ako napr. u J. M. Hurbana. Vždy 

je koncentrovaný na národný aspekt. Osobné ustúpilo nadosobnému, resp. osobná radosť 

vyplývala z úspechov národa a úspechov pre národ.  

                                                           
20 MOLDA, Rastislav (ed.). Cestovné denníky štúrovcov. Martin : Matica slovenská, 2014. 256 s. 
21 KLÁTIK, Zlatko. Vývin slovenského cestopisu. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1968. 

474 s.  
22 ŠTÚR, Ľudovít. Cesta po Považí. In Květy. 1840, č. VII, s. 412 – 414. 
23 ŠTÚR, Ľudovít. Cesta do Lužíc. In Časopis čekého musea. 1839, č. 4, X1II, s. 464 – 490. 
24 ŠTÚR, Ľudovít. Z listu cestujícího Slováka. In Květy. 1838, č. V, príloha XX., s. 80. 
25 ŠTÚR, Ľudovít. Zprávy z Ilýrska. In Květy. 1838, č. V, príloha XX., s. 79 – 80. 
26 Aj časť Štúrovej poézie bola napísaná najprv v češtine a sám ju neskôr poslovenčil. 
27 HURBAN, Jozef Miloslav. Cesta Slováka k slovanským bratom na Morave a v Čechách, 1839. In Cestovné 

denníky štúrovcov. Martin : Matica slovenská, 2014, s. 70. 
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Krátky pohľad na témy obsiahnuté v Štúrovom cestopise ukazuje široký záber 

autorovho záujmu. Medzi významné témy textu patrí napr. docenenie úlohy lužických 

Slovanov, prezentácia historických precedensov funkčnosti a nielen hospodárskeho úspechu 

krajín, návšteva aktivistov, kníhkupcov a vzdelancov, vyjadrenie protestu proti germanizácii 

a vytláčaniu slovanských jazykov zo škôl a liturgického života. Autor cituje ustanovenia 

Srbskej spoločnosti, hovorí o minulosti Slovanov, navštívi evanjelický aj katolícky kostol, 

pričom sa vyhýba akejkoľvek religióznej separácii. Všíma si aj priemysel a obchod,28 

vyjadruje starosť o možnosti vzdelania (ústavy) a prináša sugestívne podobenstvo o hrade.29 

Tematizuje občas rapsodickým spôsobom aj drobné udalosti a situácie, ako je napr. 

objednanie kníh, rozhovor o Herderovej filozofii, obdiv k zbierke kníh, prírodnín 

a starožitností. Všíma si aj reflexiu domáceho diania v cudzine, napr. vedie rozhovor 

o vnímaní Kuzmányho Hronky v cudzine a o hrozbe jej zániku. V cestopise je permanentne 

idealizovaná národná povaha Slovanov. Štúr sa zaujíma o dianie v živote všetkých 

slovanských národov, napr. o zjednotenie srbského pravopisu. Skúma jazykové vedomie 

jednotlivých skupín Slovanov. Často tematizovaná a monumentalizovaná slovanská pohanská 

minulosť tu znamená starobylosť a je motívom podporujúcim idealizáciu Slovanstva. Ako 

autoritatívny text cituje Kollárovu Slavy dceru. Celkove je v tomto cestopise výrazné 

uvedomenie a dôraz na polaritu cudzie/vlastné, resp. slovanské/západné. Každá téma, aj 

okrajová, je mu podkladom pre zovšeobecnenie a vždy je vo vzťahu k idei, aj v tomto zmysle 

je Štúrovo myslenie hegeliánske.  

Z hľadiska žánrovej charakteristiky možno uvažovať o znakoch cestopisu, memoáru, 

itineráru, národopisného a etnografického spisu s neustále prítomným ideologickým 

a politickým rozmerom.30  

 Ďalším aspektom cestopisov a spomienkových textov Ľudovíta Štúra je ich 

axiologické a ideologické pôsobenie, ktoré má výrazne národnoobrodenecký a čiastočne aj 

konfesionálny rozmer. Ľudovít Štúr pochádzal z evanjelickej rodiny. Jozef Miloslav Hurban 

                                                           
28 Prináša napr. aktualizujúce postrehy, na základe ktorých sa presúva jeho pozornosť od témy hospodárskej 

prosperity k stavu národa, napr.: „Hlavne pre túto príčinu nájdeš v mestách po slovenských krajoch tisíce 

nádenníkov z nášho ľudu slúžiť za chatrnú mzdu iným plemenám“. Bližšie pozri: ŠTÚR, Ľudovít. Cesta do Lužíc 

(vykonaná zjari 1839). In Cestovné denníky štúrovcov. Martin : Matica slovenská, 2014, s. 43. 
29 „Cudzina si zabezpečovala mravnú prevahu nad domácim, čím sa stalo, že úrady, hodnosti jej do rúk padali 

a údelom domácich bolo chladné pohŕdanie. Hlavné mestá stali sa podobné rytierskym hradom v stredoveku, 

z ktorých sa útoky robili na okolie, len s tým rozdielom, že cieľom týchto výpadov bola hmotná korisť a tamtých 

duševná.“ Bližšie pozri: ŠTÚR, Ľudovít. Cesta do Lužíc (vykonaná zjari 1839). In Cestovné denníky štúrovcov. 

Martin : Matica slovenská, 2014, s. 44. 
30 Genologickú problematiku vzťahu žánrov memoáru a cestopisu v slovenskej literatúre možno skúmať nielen 

v analyzovaných obrodeneckých prozaických útvaroch, ale dokonca aj v staršej, barokovej literatúre. Bližšie 

pozri: MARKOVIČ, Pavol. Žánrová iniciácia memoárových a cestopisných próz v slovenskej literatúre v období 

baroka. In Slovenská literatúra. 2015, roč. LXII, č. 2, s. 139 – 146. 
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v životopise Ľudovíta Štúra takýmto spôsobom uvádza presný záznam z matriky: „Matrika 

evanj. Zay-Uhrovská, o narození a krstu bl. P. (blahoslavené paměti) slávneho Národovca, 

našeho Ľudovíta, toto doslovně obsahuje: ,Anno, 1815 baptisatus est per Steph. Schimko, p. t. 

Ecclesiae Evang. Zay-Ugroczensis V. D. Ministrum, sub. Nro. 95 die 29 mensis Octobris 

Ludovicus; parentes: Samuel Štúr, Anna Michalecz, Rector in Zay-Ugrócz; susceptores: 

Johannes Kiš, cum consorte Elisabetha; Michael Schimko c. consorte Anna; Anna Petko, 

Stephani Schimko, VD. Ministri consors et Maria Hnátek.´“31 

Pri Ľudovítovi Štúrovi, jeho názoroch a postojoch teda nenachádzame ako hlavné 

kritérium a podmienku teologické, resp. konfesionálne aspekty. Budúcnosť ľudstva sa síce 

podľa Štúrových názorov prevážila na stranu slovanstva, čo jej prináša potenciálne nové 

kvality, ktoré však nie sú v Štúrových textoch explicitne spojené s náboženstvom.32 To vníma 

v akomsi prirodzenom súlade so slovanskou povahou, ako obraznú, symbolickú a umelecky 

výraznú formuláciu praktickej, kresťanskej etiky a ako víziu presahujúcu a možno poháňajúcu 

svet praktickej politiky.  

Jeho reči, state, prejavy, odborné texty nemajú charakter ani námety výrazne 

konfesionálne motivované, ale skôr všeľudsky, civilizačne, kultúrne podložené. Náboženstvo 

je síce prirodzeným a cteným spôsobom vyjadrenia a sumarizácie týchto ideálov, ale nie je 

špeciálne pertraktované. 

V cestopisoch je frekvencia konfesionálnych motívov a úvah pomerne malá. V diele 

Cesta do Lužíc (vykonaná zjari 1839) je prítomných menej ako desať zmienok 

s konfesionálnou, resp. náboženskou tematikou. Taktiež je zaujímavý fakt, že Štúr v tomto 

                                                           
31 HURBAN, Jozef Miloslav. Ľudovít Štúr. Rozpomienky. Bratislava : TASR, Slovart, 2015, s. 14 – 15. 
32 Konfesionálne súvislosti činnosti, názorov a diel Ľudovíta Štúra sú hodnotené aj takto: „V jeho mnohostrannej 

činnosti na národnom poli je oblasť náboženstva zdanlivo netransparentná a vzťah tejto osobnosti 

k Augsburskému vierovyznaniu je tiež málo zreteľný. Nerozhodol sa pre dráhu evanjelického kňaza a počas 

štúdia v Hale sa dostal pod vplyv nemeckých filozofov. V súvislosti s jeho rozmerom mysliteľa nemôžeme pri 

jeho osobe obísť tému vzťahu kresťanskej viery a filozofie v dejinách myslenia z pohľadu evanjelickej teológie.“ 

Pozri bližšie: KLÁTIK, Miloš. Cestou viery. Iniciatívy evanjelikov v kultúrnych dejinách Slovenska. Liptovský 

Mikuláš : Tranoscius, 2011, s. 87. Generačne spriaznený pohľad na pôsobenie Ľ. Štúra prináša napr. Ján 

Kalinčiak vo vlastnom životopise, uverejnenom prvý raz v roku 1862 v almanachu Lipa. Zdôrazňuje, že „Štúr 

ale hľadel spolu i náboženský cit a náboženský život u mládeže obživiť; vystúpil teda obzvlášte oproti 

racionalistickému smeru a snažil sa v mládeži vzbudiť vedecké zpytovanie a zošľachtenie srdca na poli 

náboženskom a teologie protestantskej: hľadel vzbudiť a obživiť vieru“. Bližšie: KALINČIAK, Ján. Vlastný 

životopis Jána Kalinčiaka. In O literatúre a ľuďoch. (Rozpomienky a úvahy). Bratislava : Pravda, 1949, s. 40. 

Zrejme najdôslednejšie z filozofického, čiastočne aj teologického hľadiska hodnotí Štúrove názory Samuel Š. 

Osuský, keď konštatuje, že „Štúr je až priskúpy v svojich náboženských prejavoch v pomere k politickým, 

filologickým, historickým i filozofickým prejavom“. Pozri: OSUSKÝ, Samuel Štefan. Štúrova filozofia. 

Bratislava : Nakladateľstvo slovenskej ligy, 1936, s. 114. Náboženské kontexty tvorby Ľ. Štúra napokon 

precízne charakterizuje takým spôsobom, že „ak už by sme chceli označiť jeho teologický smer, nebol by to ani 

konzervativizmus – najmenej formalizmus – ani racionalizmus so lžiliberalizmom, ale akýsi pozitivizmus 

kresťanský. Hurban nie bez príčiny poznamenáva o ňom, že Ľudovít na površí svojom bol racionalista, čo len 

toľko môže znamenať, že stopy racionalizmu aj nevedome ostaly“. Podľa: OSUSKÝ, Samuel Štefan. Štúrova 

filozofia. Bratislava : Nakladateľstvo slovenskej ligy, 1936, s. 116. 
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cestopise pripomína aj pamiatky predkresťanskej slovanskej kultúry, konkrétne pohanský 

slovanský náboženský obrad: „Že Slovania podobne ako Gréci – naši zomrelí bratia – verili 

veštbám, o tom odstraňuje všetku pochybnosť sám názov tohto vrchu (vlastne skaly na ňom) 

a s ním dosiaľ zachované podanie u ľudu. Podľa tohto podania kňaz stával v strede skaly 

a vydával výroky na otázky ľudu, spytujúceho sa na svoju budúcnosť [...] Na boku skaliska je 

diera, o ktorej bola v ľude domnienka, že je to ucho božstva, skrývajúceho sa v hlbine 

skaly.“33 O slovanských pohanských kultoch sa zmieňuje viackrát. Štúr hovorí napr. 

o situácii, keď pán „postrádal domácu čeľaď, dostal odpoveď, že vyšla do lesov „khadojty“ 

páliť, týmto slovom Lužičania označujú čarodejnice. Bolo práve ostatného apríla, v ktorý deň 

sa po celých Lužiciach vykonáva tento obrad, ako sa nazdávam, z dávnovekého slovanského 

pohanstva.“34 Táto podoba v širšom zmysle náboženského motívu má charakter etnografickej 

poznámky a predstavuje skôr ukážku hlbokého, aj periférnych častí sa týkajúceho záujmu 

o kultúrne a náboženské prejavy Slovanov od najstarších čias a toto poznanie má prispieť 

k poznaniu národných dejín a ukázať jeho dobové kultúrne súvislosti.  

 Častejšie však v cestopisoch nachádzame synchrónne zmienky o konfesionalite 

Slovanov. Zaujímavé je to, že ak hovorí o typickej konfesionálnej katolícko-evanjelickej 

dualite, často spomína tieto konfesie spoločne. Uvádza napr. takúto informáciu: „Keďže do 

času môjho pobytu v Budyšíne padla aj nedeľa, navštívil som kostol evanjelický aj katolícky, 

kde sa služby Božie konajú v srbskom jazyku. Oba chrámy boli plné, hoci počasie bolo 

pochmúrne a daždivé, a v oboch bolo vidno veľkú pozornosť a nábožnosť, z čoho som sa 

úprimne tešil, uzatvárajúc z toho bohabojnosť nášho ľudu.“35 Práve na tomto mieste cestopisu 

je viditeľná Štúrova medzikonfesionálne kompatibilná tendencia v mene národných záujmov, 

resp. samotnej národnej existencie. Konfesie nepovažuje v žiadnom zmysle za konkurenčné, 

ale za synergické a spolupôsobiace.  

Možno usúdiť, samozrejme, nielen na základe cestopisov, ale aj väčších diel tohto 

autora, že Ľudovít Štúr chápal náboženstvo v jeho dobových podobách a konfesiách ako 

racionálny typ mysliteľa. Dokonca je citeľný osvietenstvo pripomínajúci posun od 

náboženstva k nábožnosti. Ak sa Ľ. Štúr na svojich cestách zaujíma o sakrálne stavby, vníma 

ich viac ako „pamätnosti mesta“ (s. 48), nie ako priestory a symboly osobného duchovného 

prežívania: „Na druhý deň pozeral som pamätnosti mesta, ku ktorým patrí najmä nádherný 

                                                           
33 ŠTÚR, Ľudovít. Cesta do Lužíc. In Cestopisné denníky štúrovcov. Ed. Rastislav Molda. Martin : Matica 

slovenská, 2015, s. 41.  
34 ŠTÚR, Ľudovít. Cesta do Lužíc. In Cestopisné denníky štúrovcov. Ed. Rastislav Molda. Martin : Matica 

slovenská, 2015, s. 49 – 50.  
35 ŠTÚR, Ľudovít. Cesta do Lužíc. In Cestopisné denníky štúrovcov. Ed. Rastislav Molda. Martin : Matica 

slovenská, 2015, s. 42 – 43.  
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Chrám sv. Petra a Pavla, najkrajší zo všetkých evanjelických chrámov, aké som kedy videl 

[…] Po prezretí pamätností mesta ponáhľal som sa ďalej.“36 Stavbu opisuje naozaj viac ako 

architektonický a umelecký skvost a neprízvukuje duchovný význam.  

Ľudovíta Štúra zaujíma aj vzťah medzi konfesiou a jazykom, uplatňovaným 

v liturgickom živote, ale aj v kontexte národného života. Ak sa uplatňuje domáci jazyk 

menšiny, resp. národný slovanský jazyk, je to do istej miery preňho znak progresivity aj 

konfesie, ale nevytvára ani na báze tohto kritéria hierarchiu medzi konfesiami. „Po katolíckej 

Lužici počuť oveľa menej nemčiny než po luteránskej [...] Keď som stretol zo školy idúce 

dietky v protestantských osadách, vždy som bol nemeckým dobrým dňom pozdravený, no 

naproti tomu po katolíckych dedinách ma srbský „dobrý deň“ vítal.“37 

Ďalším typom zmienky o konfesionalite je všeobecná, ale pritom prakticky zameraná 

kritická výhrada o tom, že „Škodlivá obyčaj udržiavať cintoríny pri chrámoch, ležiacich 

v osadách, zachováva sa dosiaľ skoro v celej srbskej Lužici“.38 Neupresňuje, ktorej konfesie 

sa výhrada týka ani to, či má praktický (pesimistická nálada obyvateľstva, prepojenie 

liturgického a sakrálneho priestoru so smrťou, prípadne hygienický dopad) alebo teologický 

rozmer.  

Druhým cestopisným textom Ľudovíta Štúra je kratšia črta Cesta po Považí. V nej už 

nedáva dôraz na etnografický rozmer poznávania, ktorý bol aktuálny pri cestovaní 

vzdialenejšou a menej preskúmanou lokalitou slovanského sveta.  

 Konfesionálne motívy v tomto diele sú zreteľnejšie a svojím spôsobom viac reagujú 

na dobovú situáciu, a to na prevenciu ďalšieho oslabovania národnoemancipačného procesu 

konfesionálnou nejednotnosťou. Možno preto sa v nej vyskytujú najmä motívy katolíckej 

proveniencie, napr. keď mesto Trnava označuje metaforicky ako „malý Rím“. (s. 55). 

Väčšiu časť textu Cesty po Považí autor venuje opisu návštevy u Jána Hollého, 

katolíckeho klasicistického básnika, pričom v závere špeciálne vyzdvihuje jeho knihu 

náboženskej poézie Katolícky spevník (1842 – 1846). Ľudovít Štúr o Jánovi Hollom napísal, 

že „už zanechal svetské básnenie obrátiac sa k nábožnému. […] Piesne sú rozličného obsahu, 

ich väčší počet je zložený na počesť svätých zo slovenského, českého, poľského 

a chorvátskeho rodu, čím pôvodca aj tu chcel svoju slovanskosť osvedčiť. Písané sú v nárečí 

slovenskom“. (s. 60). Konfesionálny charakter je pre Ľ. Štúra zaujímavý predovšetkým 

                                                           
36 ŠTÚR, Ľudovít. Cesta do Lužíc. In Cestopisné denníky štúrovcov. Ed. Rastislav Molda. Martin : Matica 

slovenská, 2015, s. 48. 
37 ŠTÚR, Ľudovít. Cesta do Lužíc. In Cestopisné denníky štúrovcov. Ed. Rastislav Molda. Martin : Matica 

slovenská, 2015, s. 52.  
38 ŠTÚR, Ľudovít. Cesta do Lužíc. In Cestopisné denníky štúrovcov. Ed. Rastislav Molda. Martin : Matica 

slovenská, 2015, s. 51. 
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v spojení s použitím toho-ktorého slovanského jazyka a ako synchrónny aj diachrónny 

príznak kultúry slovenských národov a nie je výrazne relevantný sám osebe. Aj to svedčí 

o Štúrovom integrujúcom, resp. aspoň nadkonfesionálnom postoji ku kresťanským cirkvám 

a súvisiacej kultúre – považoval ich za rovnocenné súčasti kultúrneho života Slovanov, ale 

v historickom minulostnom pohľade uznal aj vývinový zmysel predkresťanských 

náboženských prejavov. Možným dôvodom takéhoto postoja bola Štúrova prioritizácia 

inherentnej hodnoty slovesných prejavov národa. Konfesionalita spolu s inými hodnotami, 

akou je ľudovosť a slovanskosť a taktiež jednota pod útlakom, spôsobila uvedomenie, že 

rozdrobovanie na báze konfesionálnej odlišnosti by spôsobilo len ďalšie oslabovanie národa.   

Možno teda konštatovať, že charakter cestopisov a väčších diel Ľ. Štúra korešponduje 

a aj to potvrdzuje tézu o tom, že jeho kratšie diela predznamenávajú alebo rekapitulujú hlavné 

tézy jeho hlavných diel. Podobne politické prejavy Ľudovíta Štúra nie sú konfesionálne 

výlučné, ale univerzálne.39 

Aj na základe cestopisných diel sa verifikuje téza, že Ľudovít Štúr bol viac ako 

nábožensky mysliacim činiteľom univerzalistom, zástancom kultúrno-civilizačného pokroku, 

pričom najvyšším princípom nebolo náboženstvo per se, ale princípy národné aj slovanské, 

umelecké a náboženské nie vo výlučnej a izolovanej podobe, ale spoločne.   

V literatúre baroka a neskôr v slovenskej literatúre národného obrodenia sa rozvíjal 

žáner cestopisu a memoárov, pričom nereflektoval len funkcie estetické a náučné, prípadne 

zábavné (v duchu známeho docere et delectare), ale mal posilnenú ideologickú funkciu. 

Akcentom na vzťah výrazovej štruktúry a ideologického konfesionálneho a neskôr 

obrodeneckého korpusu je možné funkčne charakterizovať súbor textov, ktoré sú svojou 

štruktúrou a funkciami výrazne synkretické a vnímať ich ako neoddeliteľnú a podstatnú 

súčasť kultúrneho dedičstva. 
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