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The present paper looks through the prism of picturesqueness as an esthestic category 
and the idyll as a genre to examine the way of depicting the sceneries in the travelogues 
written by Alojz Medňanský (Malebná cesta dolu Váhom v Uhorsku/The Picturesque 
Journey down the Vah in Hungary, 1826) and Jozef Miloslav Hurban (Prechádzka po pov-
ažskom svete/The Walk around the World of the Považie Region, 1844). Before the actual 
analysis and interpretation of particular travelogue extracts, the attention is paid to 
certain typological similarities/differences of picturesque and idyllic scenery as well 
as the establishment and development of the esthetic category of picturesqueness. At 
the same time the ideological potential of an idyll or the concept of picturesqueness 
is noticed, while the particular way of fulfilling the potential in the selected texts is 
monitored. The chosen approach makes it possible to grasp and classify the typology 
of scenery employed by the writers in question, and also to understand its function 
within the whole meaning plan of either travelogue. The paper mainly builds on the 
research and the findings of E. R. Curtius, K. Stibral, C. Jungová and E. Lobsien. 

Idylickosť a malebnosť 
v cestopisoch Alojza 
Medňanského a Jozefa Miloslava 
Hurbana
Marianna Koliová

Key words: picturesqueness, idyll, 
locus amoenus, travelogue

Koliová, M.: The Idyllic and Picturesque Elements in the Travelogues by 
Alojz Medňanský and Jozef Miloslav Hurban
SLOVENSKÁ LITERATÚRA 65, No. 1, p. 37 — 45

štúdie

Kľúčové slová: malebnosť, idyla, 
locus amoenus, cestopis

V       predloženom príspevku budeme sledovať v cestopisoch Alojza Medňanské-
ho Malebná cesta dolu Váhom v Uhorsku1 (1826) a Jozefa Miloslava Hurbana 

Prechádzka po považskom svete (1844) istý typ krajiny vyznačujúcej sa znakmi idy-
lickosti, ako aj malebnosti. Hoci žáner idyly a estetická koncepcia, resp. kategó-
ria malebnosti majú odlišnú genézu, sú si z typologického hľadiska v niektorých 

1 Malerische Reise auf dem Waagflusse in Ungern. Náš preklad titulu Medňanského cestopisu sa odchyľuje 
od prekladu slovenského vydania, ktoré vyšlo prvýkrát roku 1962 pod titulom Malebná cesta dolu Váhom. 
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bodoch pomerne blízke, a to hlavne v súvislosti so sledovanou problematikou 
estetického spracovania krajiny. Samotný pojem „krajina“ výstižne definuje Ec-
khard Lobsien. Vymedzuje ju ako entitu, ktorá ako taká nie je prítomná vo svete, 
ale svet, resp. príroda nadobúdajú štatút krajiny v momente, keď sa stávajú pred-
metom estetickej skúsenosti alebo zážitku. Krajina nám teda nie je „predostretá“, 
ale je „vytvorená“, je produktom historického procesu.2 Cestujúci autor, ako to 
formuluje Michael Maurer, neprepožičiava hlas nemej prírode, ale využíva prírodu 
ako projekčnú plochu, na ktorú sa premietajú tou-ktorou kultúrou podmienené 
a formované prejavy vlastnej senzibility či vnímania. Až nadobudnuté teologické, 
filozofické a estetické kategórie transformujú „videné“ na „viditeľné“.3

V kontexte špecifického typu idylickej krajiny je relevantné spomenúť 
známy topos locus amoenus (ľúbezné miesto), ktorý zaviedol Ernst Robert Cur-
tius. Podľa Curtia predstavuje ľúbezné miesto v idylách istý výsek krajiny, pričom 
jeho minimálna výbava pozostáva z jedného alebo viacerých stromov, lúky, pra-
meňa alebo potôčika. K tomu sa často ešte pridružuje spev vtákov, kvetiny a vá-
nok.4 Významnú úlohu teda zohrávajú nielen vizuálne podnety, ale aj auditívne 
a haptické. V idylickej scenérii dominuje rôznorodosť a bohatosť podnetov i javov, 
ktoré popri sebe harmonicky koexistujú.

Spomínaný moment rôznorodosti je taktiež konštitutívny pre koncepciu 
malebnosti (v angličtine „picturesque“5), ktorú zaviedli ako špecifickú estetickú 
kategóriu koncom 18. storočia William Gilpin a Uvedale Price. Ako na to upozor-
ňuje Karel Stibral vo svojej publikácii O malebnu, bol to práve Gilpin (vychádzajúc 
z prác Edmunda Burka), ktorý sa snažil vymedziť malebnosť ako tretiu základnú 
estetickú kategóriu situovanú medzi kategóriami krásy a vznešenosti.6 Gilpin 
a Price pri definovaní malebnosti vychádzali predovšetkým z výtvarného ume-
nia, a to z krajinomaľby. Malebnosť sa podľa Pricea vyznačuje vlastnosťami ako 
drsnosť, náhla zmena či nepravidelnosť.7 Týmito charakteristikami sa dotýka 
predovšetkým oblasti tvaru a formy. 

Čo sa týka kvalitatívneho aspektu, resp. istého „obsahu“, je pre kategóriu 
malebnosti typická heterogénnosť, čiže spájanie viacerých kvalitatívne odlišných 

V preklade názvu je badateľná aktualizačná tendencia, ktorá spočíva vo vynechaní konkretizujúceho 
príslovkového určenie miesta „v Uhorsku“, ktoré sa už nepociťovalo ako aktuálne a relevantné. My ho 
však ponechávame, lebo v dobovom kontexte zohrávalo dôležitú úlohu a signalizovalo zahraničnému 
čitateľovi – ktorému bol cestopis primárne určený – zaradenie Považia do uhorského kontextu. Zároveň 
boli v tomto období pojmy „Uhorsko“ a „Uhor“ sémanticky silno zaťažené a boli predmetom rôznych 
polemík týkajúcich sa ich obsahu a významu.
2  LOBSIEN, Eckhard: Landschaft in Texten. Zu Geschichte und Phänomenologie der literarischen Beschrei-
bung. Stuttgart : Metzler, 1981, s. 1 – 2.
3 MAURER, Michael: Natur als Landschaft – Reisen als ästhetische Erfahrung. In: MAURER, Michael 
(Hg.): Neue Impulse der Reiseforschung. Berlin : Akademie Verlag, 1999, s. 301.
4 CURTIUS, Ernst Robert: Evropská literatura a latinský středověk. Praha : Triáda, 1998, s. 215.
5 Anglický pojem „picturesque“ mal najprv veľmi všeobecný význam v zmysle niečoho, čo má maliarske 
kvality. Spomínaný pojem pochádza z taliančiny; ako prvý ho použil maliar Giorgio Vasari vo svojom diele 
Le vite de‘ più eccellenti pittori, scultori e architettori (1550)  (JUNG, Carina: Die pittoreske Landschaft in der 
europäischen Literatur der Romantik. Chateaubriand – Eichendorff – Manzoni. Bonn : V&R unipress, Bonn 
University Press, 2016, s. 19).
6 STIBRAL, Karel: O malebnu. Estetika přírody mezi zahradou a divočinou. Brno : Masarykova univerzita, 
2011, s. 108.
7 Tamže, s. 114.



št
úd

ie

39

8 Uvedale Price, ako na to upozorňuje opäť Stibral, hodnotí aj konkrétne zvieratá z hľadiska estetiky 
malebnosti. Považuje napríklad osla za malebnejšieho ako koňa a ovce „kupodivu nejsou v pravém slova 
smyslu malebné, protože mají příliš nevinný charakter (...). Obecně jsou však malebná především divo-
ká zvířata (...) a také ptáci“ (tamže). Aj na základe tohto príkladu vidno, že u estétov malebnosti možno 
evidovať istú snahu dištancovať sa od harmonických arkadických scenérií, čo sa u Pricea manifestuje 
odmietavým estetickým postojom voči motívu oviec, ktoré tvorili obligátnu súčasť idylického krajinné-
ho inventára. Napriek pokusom vymedziť sa voči idylickosti sa koncept malebnosti hlavne v súvislosti 
s krajinnými scenériami predsa len neraz dostáva do tesnej blízkosti  k idyle, resp. sa s idylickou scenériou 
miestami prekrýva, čo súvisí aj s niektorými spoločnými východiskami. Podobne ako pri idyle zohrávajú 
aj pri koncepcii malebnosti významnú úlohu atribúty prirodzenosti a rôznorodosti. Rozdiel však spočíva 
v ich interpretácii. Inak ako pri koncepcii malebnosti nadobúda v klasicistickej idyle moment prirodzenosti 
a rôznorodosti hierarchizovanejšiu, jednotnejšiu, ucelenejšiu a zároveň usporiadanejšiu podobu v zhode 
s normatívnou klasicistickou poetikou.
9 Tamže, s. 54.
10 Tamže, s. 55.
11 CURTIUS, Ernst Robert: Evropská literatura a latinský středověk. Praha : Triáda, 1998, s. 214.
12 Stibral, c. d., s. 40.

prvkov do jedného obrazu. Ak by sme chceli uviesť príklad malebnej krajinnej 
scenérie, tak by pozostávala napr. z rieky, lesa, skál, zrúcaniny, resp. aj z niekoľ-
kých postáv či zvierat.8 Práve tieto rôznorodé objekty predstavujú prototypové 
„rekvizity“ malebnej scenérie. 

Z recepčného hľadiska je podstatný spôsob vnímania malebnej krajiny, 
ktorá síce má osloviť city a fantáziu recipienta, avšak nie v extrémnej extatickej 
mysticko-metafyzickej podobe – čo by bolo typické pre romantický recepčný mo-
del –, ale skôr v umiernenej forme príjemného estetického potešenia či očarenia 
(v angličtine sa v tomto kontexte často používa slovo „pleasure“). „Zatímco ro-
mantik cítí před scénou pohnutí celého nitra i tajemné síly duchovních bytostí či 
Boha, hledač malebna v klidu či pouze s mírným vzrušením kontempluje scenérii.“9 
Z hľadiska zvolenej perspektívy na scenériu je pre romantika atraktívnejší pohľad 
zhora, pre „hľadača“ malebného je to skôr pohľad po horizontále a v pohybe.10

Okrem spomínaného toposu locus amoenus vymedzuje Curtius v sú-
vislosti s idylou aj topos hája, čiže topos ideálneho, resp. idealizovaného zmie-
šaného lesa. Curtius poukazuje medziiným aj na umelosť tohto lesa, ktorý nie 
je výsledkom pozorovania prírody, ale predstavuje skôr akúsi bohatú rétorickú 
nomenklatúru.11 Samozrejme, žáner idyly a spolu s ním aj topos locus amoenus 
či topos hája neostali staticky nemenné. Hoci samotná funkcia zostáva viac-menej 
zachovaná, mení, transformuje a aktualizuje sa obsah podľa dobového estetické-
ho vkusu, resp. dobových ideových či ideologických potrieb.

Napríklad v Hollého Selankách je fauna a flóra už značne prispôsobená 
našim topografickým súradniciam. Čo sa týka stromov, spomínajú sa konkrétne 
buky, topole, brezy, hrušky, jablone atď. Tento moment je relevantný hlavne s ohľa-
dom na tvrdenie Stibrala, ktorý upozorňuje na fakt, že v rámci poetiky malebnosti 
dochádza postupne k zmene v preferenciách typu krajiny, a to od pastorálií spoje-
ných s arkádskou stredomorskou scenériou smerom k miestnej krajine.12 Ako však 
možno vidieť na príklade Hollého, tak aj idylická krajina podlieha aktualizáciám 
a dochádza tak k istému zbližovaniu idylickej a malebnej scenérie. Zároveň je 
signifikantné, že Hollého idyly sú situované prevažne na Považie, čiže do regió-
nu, v ktorom Medňanský a Hurban uskutočnili svoje cesty, resp. plavbu po Váhu. 
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13 Tamže, s. 93.
14 K tomu pozri bližšie Stibral, c. d., s. 169 – 179.
15 Tamže, s. 170. Aj Carina Jungová poukazuje vo svojej publikácii na vývin i premeny koncepcie a pojmu 
„malebnosť“, zároveň upozorňuje na jeho módnosť a postupnú sémantickú vyprázdnenosť či banalizáciu 
v priebehu 19. storočia (JUNG, Carina: Die pittoreske Landschaft in der europäischen Literatur der Romantik. 
Chateaubriand – Eichendorff – Manzoni. Bonn : V&R unipress, Bonn University Press, 2016, s. 25 – 26).
16 TANCER, Jozef: Neviditeľné mesto. Prešporok/Bratislava v cestopisnej literatúre. Bratislava : Kalligram, 
2013, s. 65.

Motív lesa, ako na to opäť upozorňuje Karel Stibral, zastáva aj v súvis-
losti s malebnosťou významnú pozíciu. Už spomínaný William Gilpin v publi-
kácii Remarks on Forest Scenery, and Other Woodland Views (1791) vníma les ako 
exemplárny príklad malebného typu krajiny i objektu. Zároveň nepovažuje les za 
divoké, mystické či hrozivé miesto – poňatie, ku ktorému mali bližšie romantici –, 
ale skôr za idylické prostredie, nadväzujúce na klasický ideál arkádskej prírody.13 

Ďalším charakteristickým atribútom malebnosti je silná orientácia na 
prax.  Zakladali sa početné anglické parky, ktoré boli akýmsi „manifestom“ ma-
lebnosti v rámci záhradnej architektúry, pričom stelesňovali ideu, resp. skôr ideál 
návratu k prírode, čo okrem iného zahŕňalo rešpektovanie jej tvorivej sily. Spomí-
nané parky mali byť protipólom k symetrickým francúzskym klasicistickým par-
kom, v ktorých sa, naopak, prísnou geometrizáciou demonštrovala sila človeka 
nad prírodnou zložkou.

Okrem tohto spôsobu praktickej realizácie koncepcie malebnosti vznika-
lo množstvo cestopisov – často s obrazovou prílohou. Tak napríklad Gilpin vydal 
roku 1782 cestopis Observations on the River Wye a o desať rokov neskôr publikoval 
súbor troch esejí, medzi nimi aj esej On Picturesque Travel, ktorá je „apodemikou“, 
resp. „návodom“, čo si cestovateľ má všímať a hlavne akým spôsobom si má vší-
mať okolitú krajinu z perspektívy malebnosti.

Publikácie Gilpina a Pricea neostali bez odozvy, naopak, vyvolali v Britá-
nii priam „ošiaľ“ malebnosti. Napokon nenechali na seba dlho čakať ani paródie 
či karikatúry; za zmienku stojí napríklad dielo Williama Comba Tour of Dr. Syn-
tax in Search of the Picturesque (1809 – 1811), v ktorom autor parodizuje malebné 
cesty vrátane s nimi spojenými stereotypmi. 

Niektoré publikácie boli z angličtiny preložené do nemčiny, pričom sa aj 
v nemeckojazyčnom kultúrnom kontexte  rozprúdili debaty ohľadom kategórie 
malebnosti, hoci zďaleka nie v takom rozsahu a takej intenzite ako v Británii.14 
Nezaostávala ani cestopisná produkcia, avšak treba podotknúť, že v nich nešlo 
o rigorózne a teoreticky ukotvené sledovanie malebných krajinných scenérií. Slovo 
„malebný“ („malerisch“) sa „objevuje často přímo v titulku jako jakási upoutávka 
pozornosti zvláště významných a všeobecně uznávaných terénů“.15

Jedným z takýchto nemeckojazyčných cestopisov je aj dielo uhorského 
šľachtica Alojza Medňanského Malebná cesta dolu Váhom v Uhorsku, ktoré spadá 
práve do „éry malebnosti“, v ktorej sa písanie – ako to výstižne formuluje Jozef 
Tancer – „stáva hnacou silou cestovania a cestovateľ hnaný svojou fantáziou sa 
vydáva do sveta omnoho skôr, než sa vôbec pohne z miesta“.16

Medňanského dielo patrí do kategórie cestopisov, ktoré sú výsledkom 
„tandemového“ cestovania autora a maliara. Pokým maliar okolitú krajinu za-
chytáva štetcom, snaží sa ju autor „namaľovať“ slovom v duchu horáciovského 
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17 S myšlienkou maliarskeho spracovania Považia sa stretávame už aj v jednom skoršom nemeckojazyč-
nom cestopise spišského Nemca Samuela Bredeckého Reisebemerkungen über Ungern und Galizien (1809), 
v ktorom autor medziiným spomína, že sa už s niekoľ kými viedenskými maliarmi rozprával o možnosti 
podniknúť spoločnú cestu/plavbu, počas ktorej by maliar mohol štetcom zachytiť krásy Považia. Diametrálny 
rozdiel však spočíva v nastavení obidvoch autorov. Bredecký na rozdiel od Medňanského totižto nedek-
laruje úmysel „maľovať“ krajinu slovom, ale miesto toho by sa chcel počas spoločnej plavby s maliarom 
venovať mineralogickému a geologickému skúmaniu okolia (BREDETZKY, Samuel: Reisebemerkungen 
über Ungern und Galizien. Erstes Bändchen. Wien : Verlag bey Anton Doll, 1809, s. 215). U Bredeckého 
ešte výraznejšie ako u Medňanského prevažuje osvietensko-racionalistický svetonázor, ktorý sa v tomto 
prípade realizuje v snahe o objektívne vedecké (prírodovedné) uchopenie sveta.
18 TIBENSKÝ, Ján: Alojz Medňanský a Slovensko. In: MEDŇANSKÝ, Alojz: Malebná cesta dolu Váhom. 
Bratislava : Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov, 2007, s. 21 – 22.
19 MEDŇANSKÝ, Alojz: Malebná cesta dolu Váhom. Bratislava : Vydavateľstvo spolku slovenských spi-
sovateľov, 2007, s. 40.
20  MEDNYANSKY, Alois: Malerische Reise auf dem Waagflusse in Ungern. Pesth : Verlag von Konrad 
Adolph Hartleben, 1844, s. V.
21 MEDŇANSKÝ, Alojz: Malebná cesta dolu Váhom. Bratislava : Vydavateľstvo spolku slovenských spi-
sovateľov, 2007, s. 155.
22 Určujúcim princípom uhorského patriotizmu nebolo spoločné etnicko-národné povedomie a jazyk, 
ale povedomie spoločnej historickej kontinuity v rámci jedného spoločného štátneho útvaru. Hoci sa Alojz 
Medňanský vo svojom cestopise prezentuje najmä ako uhorský patriot, preukazoval vo svojej publicistickej 
a politickej činnosti už výraznejšie tendencie smerujúce k nacionálne podmienenej identite. Ako na to 
poukazuje Tibenský, bol Medňanský členom komisie, ktorá mala vypracovať plán zavádzania maďarčiny 
do škôl  (TIBENSKÝ, Ján: Alojz Medňanský a Slovensko. In: MEDŇANSKÝ, Alojz: Malebná cesta dolu 
Váhom. Bratislava : Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov, 2007, s. 31).
23 Tamže, s. 41.

výroku „Ut pictura poesis“.17 Nemení to ani fakt, že v prípade Medňanského išlo 
o „slovné“ maľovanie ex post. Ako na to upozorňuje Ján Tibenský, uverejnil aka-
demický maliar Josef Fischer svoje akvarelové medirytiny Považia už roku 1818, 
no nestretli sa s očakávaným úspechom, načo následne poprosil Medňanského 
o napísanie uceleného sprievodného textu k svojim medirytinám. Josef Fischer 
sa však nedožil vydania tohto spoločného diela – zomrel počas Medňanského 
plavby Váhom roku 1822. Prvé nemecké vydanie Medňanského cestopisu vrátane 
Fischerových medirytín vyšlo roku 1826, druhé doplnené vydanie roku 1844.18

Autor v predhovore svojho diela píše: „Prekrásne údolie, ktorým preteká 
Váh (...) mne trojnásobne drahé ako kraj, historické územie i domovina...“19 A práve 
za pomenovaním „kraj“ (v nemeckom origináli „Landschaft“20) stojí záujem o es-
tetické spracovanie regiónu Považia. Zároveň je pre úplnosť potrebné dodať, že 
Medňanský krajinu nehodnotí len po estetickej stránke, ale signifikantnú úlohu 
zohráva aj informatívna zložka, čo sa prejavuje v uvádzaní množstva objektívne 
merateľných údajov o precestovanej krajine a v jej hodnotení na základe kritéria 
užitočnosti či neužitočnosti. V týchto pozíciách vystupujú do popredia autoro-
ve náhľady a postoje zodpovedajúce osvietensko-racionalistickej tradícii, ktorá 
sa v cestopise vyskytuje súbežne s citovo zafarbeným preromantickým videním 
sveta, pričom Medňanský vo svojom diele prepína z jedného modu do druhého, 
čo výstižne manifestuje nasledovný výrok: „A predsa rozum i cit volá nástojčivo 
po odpovedi.“21 Taktiež treba spomenúť ideovú, resp. ideologickú zložku diela 
v podobe uhorského patriotizmu.22 Ako sám Medňanský píše, spočíva cieľ pred-
loženého cestopisu vo vernom opise otčiny „lásku k nej upevniť, ba ešte zvýšiť a za 
hranicami pretrhnúť tmavú clonu, ktorá už pridlho zastierala krásny kraj pred zrak-
mi cudzincov“.23 
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24 Tamže, s. 84.
25 Tamže, s. 109 – 110.
26 Tamže, s. 63.
27 Ďalší významní maliari, ktorí boli pre estétov malebnosti smerodajnými, boli Salvator Rosa a Nicolas 
Poussin.
28 Explicitne cestopis spomína napríklad rakúsky topograf  Adalbert J. Krickel v diele Wanderung von 
Wien über Preßburg und Tyrnau in die Bergstädte Schemnitz, Kremnitz und Neusohl, und von da in die Turotz 
und das Waagthal (1831) či český dôstojník rakúskej armády Mořic Fialka vo svojom cestopise Cesta po 
Slovensku (1839).

Už spomínané romantické, resp. skôr preromantické tendencie (vrátane 
istej emocionálnej zaangažovanosti a vyzdvihovania fantázie) sa u Medňanské-
ho realizujú v estetizujúcom opise okolitej krajinnej scenérie. Výrazne pracuje 
s kompozíciou, svetlom, farbou, ako aj dynamikou, a to jednak kinematografic-
kým spôsobom v zmysle istého sledu obrazov za sebou – čo súvisí aj s okolnos-
ťou plavby Medňanského na plti –, na strane druhej vytvára dynamiku aj v rámci 
jedného záberu/obrazu, čo dosahuje antropomorfizačnými postupmi. Názorne 
tento moment možno sledovať pri opise obce Strečno, kde cestovateľovi „vľúdne 
kýva v ústrety červená strecha kostola“.24

Ďalšia textová pasáž, ktorú uvedieme, síce nevyniká farebnosťou, ale svo-
jím ustrojením má azda najbližšie k idylickému toposu locus amoenus, je akousi 
malebnou verziou ľúbezného miesta, čo je do veľ kej miery podmienené tým, že 
ide o opis anglického parku v Lednických Rovniach: 

„Od týchto pochmúrnych miest vedú kľukaté chodníky cez temravé háje na 
pekné lúčky, ku kvitnúcim kríčkom, ktoré svojím množstvom a rozmanitosťou príjem-
ne klamú pútnika, lebo si vôbec neuvedomuje dĺžku cesty, ktorú už prešiel. Napokon 
príde k chrámu Minervy na najvyššom kopci parku a tu ho očarí rozhľad, s ktorým sa 
len ťažko rozlúči. Zrúcaniny, zámok, jaskyne, holandské majere a podobné budovy 
vyskytujúce sa vo veľkých prírodných anglických parkoch striedajú sa tu v patričnej 
vzdialenosti a v charakteristickom okolí s voľnými čistinkami, zátišiami a skupinkami 
najvzácnejších, voľne rastúcich stromov.“25

Malebnosť sa tu jednak realizuje vnútorným nastavením recipienta (istá 
príjemná očarenosť) a zároveň vonkajším tvarovaním scenérie, ktorá sa po „obsa-
hovej/materiálnej“ stránke vyznačuje rozmanitosťou (háj, lúčky, čistiny, zátišia, 
zrúcaniny, jaskyne atď.) a po „tvarovej/formálnej“ stránke zas istou nepravidel-
nosťou, resp. asymetriou (kľukaté chodníky). Estetike malebnosti zodpovedá aj 
fakt, že cestovateľ, resp. pozorovateľ je prevažne v pohybe, že sa prechádza. 

Okrem konštruovania samotných opisov zodpovedajúcich estetike ma-
lebnosti, nájdeme v texte aj explicitnejšie odkazy, keď napríklad Medňanský spo-
mína malebnú krajinku v okolí Svätej Mary, ktorá je „hodna štetca nejakého Clau-
da Lorraina“26 – francúzskeho klasicizujúceho maliara 17. storočia, ktorý bol pre 
estétov malebnosti významným inšpiračným zdrojom.27

Cestopis Alojza Medňanského nezostal nepovšimnutý. Naopak, stal sa 
dôležitým dielom, po ktorom siahali mnohí cestovatelia, ktorí navštívili, resp. 
plánovali navštíviť Považie.28 Poznal ho aj Jozef Miloslav Hurban, ktorého dek-
larovaným impulzom cesty na Považie v diele Prechádzka po považskom svete je 
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29 Michal Eliáš upozorňuje v poznámkovom aparáte, že sa pod vlasteneckým pseudonymom Vedoslav 
skrýva Ján Bysterský (1814 – 1871) (ELIÁŠ, Michal: Poznámkový aparát. In: ELIÁŠ, Michal (ed.): Z ces-
tovných denníkov štúrovcov. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2010, s. 6).
30 HURBAN, Jozef  Miloslav: Dielo I. Bratislava : Tatran, 1983, s. 294.
31 Hurbanovo dialektické chápanie sa odráža aj v celkovej dynamickej povahe cestopisných obrazov, 
ktorá nespočíva v „kinematografickom“ slede samotných obrazov, ale v ich vnútornom ustrojení, v synte-
tickom spájaní a oživovaní jednotlivých zložiek v rámci jedného obrazu (často formou antropomorfizácie). 
To má za následok silné evokovanie pohybu – či už emocionálneho alebo fyzického. Tak sa aj „statické“ 
hory a vŕšky v Hurbanovom podaní „premávajú a prejímajú, akoby jeden na druhý sa vynášajú a jeden 
druhého zahanbujú“ (tamže, s. 311). Moment dynamickosti a procesuálnosti sa taktiež prejavuje v obraze 
príťažlivej krajiny, pôsobiacej na pozerajúci, resp. skôr cítiaci subjekt priam ako magnet: „Tento dolinový 
považský svet je magnetická dolina (...) všetko nás láka a všetko nás priťahuje a všetko sa s nami teší a raduje“ 
(tamže, s. 298 – 299). Istý typ „dialektickej“ dynamiky sme síce konštatovali už aj v súvislosti s niektorými 
cestopisnými obrazmi Medňanského, avšak až u Hurbana nadobúda tento moment programový charakter 
v zmysle naplnenia romantického dialektického konceptu.
32 Cestopis už vychádza v „štúrovskej“ slovenčine v II. ročníku almanachu Nitra (1844).
33 Celkovo nenachádzame v súdobom slovenskom filozoficko-estetickom diskurze žiadnu zmienku 
o malebnosti ako špecifickej estetickej kategórie, čo však nebránilo lexikalizácii pojmu „malebnosť“. Sám 
Hurban ho používa vo svojom prvom cestopise Cesta Slováka k slovanským bratom na Morave a v Čechách: 
„Z kopca, po ktorom vedie chodníček ku Kunštátu, je pekný pohľad na Letovice, ktorý je tým dojímavejší, 
že hore nad rozkošným údolím, tichým riečišťom Svitavy, vypína sa malebný hrad, ktorého stavba a pekná 
poloha doplňujú pôvab okolitej krajiny“ (tamže, s. 70).
34 Estetike malebnosti však už nezodpovedá Hurbanova dodatočná sémantizácia krajinnej scenérie, 
čomu sa budeme venovať v ďalšom priebehu príspevku.
35 „Dívali sme sa po tých roztratených domoch po kopcoch a dolinkách a úbočinách a zamysleli sa nad 
tým arkadickým životom Slovákov. Sú to kopanice, na ktorých slovenský ľud v rodinách a akejsi patriar-
chálnosti žije idylickým životom, bár sa zdá mnohému biedny“ (tamže, s. 299).
36 Tamže, s. 114.

istá melanchólia spôsobená odchodom priateľa Vedoslava,29 ktorá vedie k pred-
savzatiu odprevadiť ho a následne navštíviť svoju sestru v Súľove.30 

Avšak oveľa signifikantnejšie postavenie ako deklarované pohnútky za-
ujíma v cestopise autorov programový zámer prezentovať čitateľovi dialektický 
spôsob uvažovania31 a zároveň obhájiť čerstvo kodifikovanú slovenčinu.32 V tomto 
zmysle je Hurbanovo dielo nielen cestopisom, ale aj „manifestom“, v ktorom sa 
koncentrujú jazykové, národno-ideové a filozoficko-estetické východiská. 

Čo sa týka malebnosti ako špecifickej estetickej kategórie, nezohráva 
v Hurbanovom cestopise signifikantnejšiu úlohu v tom zmysle, že ju autor vôbec 
nereflektuje, dokonca slovo „malebný“ v cestopise ani nepadne.33 To však ne-
znamená, že v texte nenachádzame krajinné scenérie, ktoré svojou vonkajšou 
kompozíciou aspoň do istej miery korešpondujú s estetikou malebnosti,34 čo azda 
možno pripísať aj faktu, že Hurban poznal Medňanského cestopis. 

Oveľa programovejšie a explicitnejšie rezonuje v cestopise tradícia idyly,35 
ktorá sa na rozdiel od čisto estetickej kategórie malebnosti dala ideovo oveľa lepšie 
„zužitkovať“, a to prostredníctvom definovania súboru vlastností „slovenského 
ľudu“ cez prizmu idyly, ktorá odkazuje na celý komplex pozitívnych atribútov (pr-
votnosť, nedotknutosť, harmonickosť, neskazenosť, prirodzenosť atď.). Hurban 
napríklad vo svojom predchádzajúcom cestopise Cesta Slováka k slovanským bra-
tom na Morave a v Čechách (1841) odlišuje Slovákov od Čechov nasledovne: „Český 
ľud je civilizovanejší, a teda vzdialený od naivnej idyličnosti, od toho presvedčenia, že 
jedine prvý kvet lásky je skutočne blažený! Kým Slovák, uzavretý väčšmi do seba, vedie 
jednoduchý idylický život.“36
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37 Tamže, s. 306.
38 Tamže, s. 306 – 307.
39 Tamže, s. 307.
40 Tamže.
41 Tamže, s. 311 – 312.
42 LOBSIEN, Eckhard: Landschaft als Zeichen. Zur Semiotik des Schönen, Erhabenen und Pittoresken. 
In: SMUDA, Manfred (Hg.): Landschaft. Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1986, s. 170 – 171.

Jednou z kľúčových charakteristík Hurbanovho cestopisu je silne vyvinutá 
reflexívna línia, v ktorej autor detailnejšie rozoberá, resp. komentuje už spomí-
nané jazykové, národno-ideové či filozoficko-estetické východiská. To má dosah 
aj na jednotlivé opisy krajinných scenérií, ktoré sa dodatočne v reflexívnej línii 
zvýznamňujú: „Vitaj, Považie — vitaj nám! Už sa začínalo slnko lúčiť s krajinou nášho 
obzoru a Považie bolo pohrúžené v tôni, len vrcholce blednúcich kopcov a sivé rozvali-
ny zámkov, najmä v oblakoch plávajúceho Tematína, ožiarovalo lúčiace sa slnko.“37 

Hurban neostáva iba pri tejto malebno-idylickej impresii večernej sce-
nérie, ale usúvzťažňuje ju ďalej s národným kontextom, keď spomína, že mu „pri 
tomto večernom jave plnom rozkoše prišli (...) na myseľ pekné verše nášho Chalupku“ 
a zároveň mu „prišla na um myšlienka, ktorá rieka bude asi riekou života našich 
synov a géniov Slávy?“.38 

Dotváranie a sémantizácia jednotlivých cestopisných segmentov je pre 
autora príznačnou stratégiou, čo možno názorne sledovať aj pri ďalšom opise 
Váhu, ktorý „tečie medzi svojimi brehmi, lúkami, roľami, sečami, ba aj zarastenými 
hájikmi. Na oboch brehoch sú roztrasené dedinky, ktoré sa vežičkami ohlasujú, že aj 
ony sú svedkami týchto považských krás. Sem-tam zo sadov a štepníc vyzerajú kaštiele, 
domy...“39 Jednotlivé zložky krajiny Hurban komentuje a zjednocuje nasledov-
nou výpoveďou: „dívalo sa na mňa v tejto krásnej bujnosti celé Slovensko.“40 Podob-
ne autor postupuje aj pri uhrovskej prírodnej scenérii, pričom vymenúva najprv 
množstvo jednotlivín, ako sú doliny, lúky, záhony, vŕšky, skaly, vlnky, vetrík či 
samotný vrch Rokoš. Nato však znova nasleduje zjednocujúce gesto – tentoraz 
v podobe postavy Ľudovíta Štúra: 

„A v pohľade na túto čarokrásnu uhrovskú prírodu, kde sa môj Ľudovít sve-
tu zjavil, svetlo uzrel, rástol a svoje detské hry hrával, čo sa v tomto pohľade na moju 
myseľ nieslo myšlienok, nemôžem to opísať. Lebo mi žil každý strom a všetko ukazo-
valo Ľudovíta. Videl som ja tu všade Ľudovíta, jeho dušu s ideálom týchto hmotností 
v jedno zliatu (...) túto ráznu povahu Ľudovítovu čítal som už v tejto prenikavo uchva-
cujúcej uhrovskej prírode.“41

Metafyzické presahy a monumentálne gestá smerujúce k jednej veľ kej 
jednotiacej idei (väčšinou národnej povahy) sú konštitutívnym výstavbovým prv-
kom v Hurbanovom cestopise a stoja v ostrom protiklade ku koncepcii malebnos-
ti ako takej, ktorá ich kategoricky odmieta. Koncepcii malebnosti, ako výstižne 
poznamenáva Eckhard Lobsien, zodpovedajú skôr osobitné jednotliviny, ako aj 
proces mikrodiferenciácie či analytického rozkladu.42 U Jozefa Miloslava Hurbana 
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svoje nuansy zvykové, jazykové, aj odevové. Ale všetky na jednom základe slovenského 
života stoja.“43 

Štúdia vznikla v rámci riešenia grantu VEGA1/0647/17 Poetika 
slovenskej prózy 18. – 20. storočia. Vedúci riešiteľ doc. Miloslav 
Vojtech, PhD.
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