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Úvod  
 

Matka je jednou z najdôležitejších osôb v živote človeka. Podľa Victora Huga je láska 

matky tou, na ktorú nikto nezabudne. Mnohých autorov zasiahla natoľko, že sa tento vzťah 

snažili reflektovať vo svojich literárnych dielach. Aj keď v literatúre nepatrí k veľmi 

frekventovaným námetom, tému matky môžeme nájsť takmer vo všetkých vývinových 

obdobiach literatúry. Počnúc od stredovekej literatúry, v ktorej autori zachytávajú 

idealizovanú ženu a matku – Pannu Máriu. Vo vývoji literatúry sa výrazne menil spôsob 

stvárnenia tejto témy. Najviac signifikantnú zmenu možno pozorovať v literatúre 20. storočia, 

napríklad v básni Lýdie Vadkerti-Gavorníkovej Korene. Autorka opisuje už narušenú stabilitu 

a hodnoty domova a rodiny. Vzťahy zobrazuje aj s problémami a konfliktami, často sú 

vyjadrené pomocou otáznikov.  

V práci sa venujem obrazu matky v literatúre druhej polovice 19. storočia, a to 

u dvoch konkrétnych autorov – Pavla Országha Hviezdoslava (1849 – 1921) a Kolomana 

Banšella (1850 – 1887). Všímam si spoločné, ale aj diferentné znaky zobrazenia matky. Obaja 

autori sa relatívne dobre poznali. V roku 1871 spolu redigovali a vydali almanach Napred, 

v ktorom zároveň mali najviac príspevkov.  

Koloman Banšell zobrazil vzťah k svojej matke v elégii Na hrobe matkinom, ktorá je 

predovšetkým vyjadrením smútku nad smrťou matky. Pavol Országh Hviezdoslav sa téme 

matky venuje v básni Priadka, v cykle Čierny rok – tu ide o reminiscencie na  zosnulú matku. 

Okrem toho matku vyobrazuje do istej miery aj v básni Mať moja dobrá, tá má však širší 

kontext, hovorí najmä o procese autorovho národného prebudenia. Okrem spomenutých 

možno u Hviezdoslava nájsť charakteristiku jeho matky a spomienky na ňu aj v iných 

básňach, napríklad v básni Žalm žaloby. 

 

  



 
 

1 Pavol Országh Hviezdoslav  
 

Pavol Országh Hviezdoslav, básnik, dramatik, prekladateľ, sa narodil 2. februára 1849 vo 

Vyšnom Kubíne v rodine garbiara Mikuláša Országha Vyšňanovie a Terézie, rodenej 

Medzihradskej. Aj keď pochádzal pôvodne zo zemianskej rodiny, jeho rodičia už splynuli 

s roľníckym obyvateľstvom. Študoval na gymnáziu v Miškolci a Kežmarku, neskôr, v rokoch 

1870 – 1872 v Prešove na právnickej akadémii. Pracoval ako advokátsky pomocník, neskôr 

na súde v Dolnom Kubíne. V roku 1879 odišiel do Námestova, kde prežil 20 rokov ako 

advokát. Potom odišiel znovu do Dolného Kubína, kde žil až do svojej smrti 8. novembra 

1921.
1
   

Pri Hviezdoslavovi sa dá hovoriť o tzv. dvoch vstupoch do literatúry. V prvom, 

cudzojazyčnom bol ovplyvnený najmä dielami maďarských a nemeckých autorov. Ale 

„druhý, slovenský vstup do literatúry je poznačený intenzívnym kontaktovaním sa s domácim 

kultúrno-literárnym prostredím“.
2
 

Pavol Országh Hviezdoslav je považovaný za najväčšieho slovenského spisovateľa, 

nemožno to však brať jednoznačne. Profesor Mikula o ňom napísal: „Básnik Hviezdoslav – to 

je slepá ulička – tadiaľ sa nevydala ani slovenská poézia, ani slovenský jazyk – ale aká 

veľkolepá...“
3
  

1.1 Vzťah k matke 
 

Už v detstve si vytvoril silný citový vzťah k svojej matke i k celej svojej rodine. Sám 

neskôr v spomienkach na detstvo hovorí „matka vše ma pojala so sebou ... obyčajne sedával 

som na matkinom lone“
4
 Na matku spomína veľmi často a hovorí o nej priam idealizujúco, 

„bola ozaj stelesnená milosť a dobrota, pobožná i skromná, prívetivá, prajná, dobročinná 

i útlocitným citlivka-stydlivka, príčinlivá, pracovitá, bedlivá, čistoty, poriadku milovná, 

rozšafná, vzorná gazdiná, opatrná i sporivá, však i pohostinná, výlučne svojeti 

a povinnostiam žijúca ... v každom ohľade príkladná žena, starostlivá matka“.
5
 Matka mala 

síce možno nepriamy, ale veľký vplyv aj na jeho tvorbu. Jej dobrota sa prejavila napríklad 

                                                           
1
 Por. GBÚR, Ján: Pavol Országh Hviezdoslav. In: Panoráma slovenskej literatúry II. Bratislava: SPN 2005, s. 

14 
2
 MIKULA, Valér a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava 2005, s. 228 

3
 MIKULA, Valér a kol.: Kapitoly zo slovenského realizmu. Bratislava 2010, s. 88  

4
 Hviezdoslav v kritike a spomienkach. Sborník. Zos. Stanislav Šmatlák. Slovenské vydavateľstvo krásnej 

literatúry, Bratislava 1954 
5
 KOSTOLNÝ, Andrej: P.O.Hviezdoslav. Život a dielo, Štátne nakladateľstvo v Bratislave, 1949,  s. 5 - 6 



 
 

snahou riešiť každý spor po dobrom.  Pavol Országh vyrastal v evanjelickom prostredí, matka 

ho často vodila do kostola a vštepila mu základy viery, čo sa taktiež prejavilo v jeho tvorbe. 

V mnohých jeho dielach možno nájsť veľa náboženských motívov a prvkov.  

Dôležitou súčasťou života Hviezdoslava bola nielen matka, ale aj celá jeho rodina, preto 

keď mu v krátkom čase zomrela sestra, matka i otec, veľmi ho to zasiahlo. Toto životné 

obdobie označil ako „čierny rok“, napísal aj cyklus básní s týmto názvov. V tomto básnickom 

cykle vyjadruje žiaľ, ktorý prežíva po smrti jeho najbližších.   

1.2  Z korešpondencie P. O. Hviezdoslava 
 

O tom, ako prežíval spomenutý „čierny rok“ v živote sa zdôveril aj svojim priateľom 

v listoch. Toto obdobie poznačilo všetky stránky jeho života. V nasledujúcich úryvkoch sa dá 

pozorovať psychický stav Pavla Országha Hviezdoslava, to, čo prežíval, ale zároveň aj jeho 

silnú citovú väzbu k príbuzným.  

Len pár dní po smrti matky
6
, 18.1.1887, napísal Svetozárovi Hurbanovi Vajanskému: „s 

božou pomocou už len dajak vy- a potrvám“ a ďalej sa v tom istom liste vyjadruje aj 

k literárnemu spracovaniu svojho smútku „...zamĺknul som i ja. Terajšie rozpoloženie duše 

mojej razí samým bôľom a žiaľom; vyliať to do verša — len nudil bych obecenstvo; pravda, z 

toho prameňa čerpať budem i neskôr (mnohým som povinný mojej nevýslovne milovanej 

materi), — no ufám sa, že pozdejšie podám to v stroviteľnejšej forme a skladbe. Jeden z 

„Letorostov“ ponesie názov „Čierny rok“
7
 — dumám o ňom už i teraz...“

8
  

V liste Jurovi Janoškovi
9
 z 2. decembra 1888 tiež Hviezdoslav píše o svojom psychickom 

rozpoložení v tomto, azda najťažšom období jeho života: „Ach, chytro, veľmi chytro jedného 

za druhým utratil som svojich dobrých rodičov! Ledva som sa kus zotavil, tu zas nový, ťažký 

úder na moje ubolené srdce, úder, ktorý nielen že zasadil doň novú, ale nutne i obnovil 

predošlú jeho ranu. Mnoho to na moju myseľ, tým viac, že už od prírody citlivý som ani 

decko; ... pri takomto stave duševnom ani správne myslieť nemožno. Odpusť!“
10

  

                                                           
6
 Matka mu zomrela 7.1.1887 

7
 Cyklus Čierny rok (ako 26. číslo Letorostov II) publikoval Hviezdoslav v Slovenských pohľadoch VII, 1887, č. 

10 — 11. 
8
 HVIEZDOSLAV, P.O.: Korešondencia Pavla Országha Hviezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským 

a Jozefom Škultétym, kapitola 42. publikované na internete: http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1821/Orszagh-

Hviezdoslav_Korespondencia-P-O-Hviezdoslava-so-Svetozarom-Hurbanom-Vajanskym-a-Jozefom---------

Skultetym/42  
9
 Jur Janoška (1856 – 1930) bol evanjelický kňaz, biskup, prvý generálny biskup evanjelickej cirkvi a.v. 

10
 Hviezdoslav z blízka. Výber z listov. Zos. Stanislav Šmatlák; Tatran, Bratislava 1985, s. 85 

http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1821/Orszagh-Hviezdoslav_Korespondencia-P-O-Hviezdoslava-so-Svetozarom-Hurbanom-Vajanskym-a-Jozefom---------Skultetym/42
http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1821/Orszagh-Hviezdoslav_Korespondencia-P-O-Hviezdoslava-so-Svetozarom-Hurbanom-Vajanskym-a-Jozefom---------Skultetym/42
http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1821/Orszagh-Hviezdoslav_Korespondencia-P-O-Hviezdoslava-so-Svetozarom-Hurbanom-Vajanskym-a-Jozefom---------Skultetym/42


 
 

1.3 Mať moja dobrá
11

 
 

V básni publikovanej v roku 1880 Hviezdoslav zobrazuje proces svojho národného 

prebudenia, pričom zdôrazňuje úlohu matky, ktorá často plakávala pre svojho syna, ale 

nechcela mu povedať príčinu svojho plaču. Raz naznačí, že synove snahy mu veštia nešťastie, 

on však nechápe, prečo by mal byť nešťastným, keď má celý život pred sebou, má ideály 

a sny a verí, že sa aj naplnia.„Nie, mati! moje snahy, túžby čisté; / učilas’ veriť, verím v zdar 

ich mocne, iste!“ Matka ho navádza, aby nepísal, aby sa vrátil k pôvodnému životu doma, 

pretože vo svete ho nečaká šťastie. Aj keď syn už poznal príčinu matkiných sĺz, neposlúchol 

jej výčitky, práve naopak, snažil sa ich vyvrátiť a bojovať proti nim. Matke oponuje 

viacerými argumentmi:  

„Učilas’ veriť v Boha: — tam ho neni; / učilas’ cnosti: — tam však holota; / že v pokore sklad 

dobra uložený, / si riekala: — tam ale vzteklota / sa nadýma sťa satan vylačnený; / kázalas’ 

skromnosť: tam však života / hýrivá rozkoš, besy… púšte modly… / Nie radšej v cnostnej 

biede, než v takom pohodlí?“ 

V ďalších veršoch sa už prihlási k slovenskej národnosti – a to aj vďaka matke, 

pretože prostredníctvom nej sa naučil ctiť si aj slovenský rod.  

Som Slovák, áno. Keďs’ ty mojou mati, / ani nemožno je mi iným byť; / len skrze teba ctím i 

rod môj zlatý, / bo nectiac ten, i teba zhanobiť / by musel… či to potom nie syn kliaty?  

Báseň svedčí o duševnej zrelosti autora, čo možno doložiť vyspelými myšlienkami, ktoré 

prezentuje ako syn svojej matke a snaží sa ju presvedčiť o svojej pravde, čo sa mu nakoniec aj 

podarí, a tak svoj akoby „nový život“ – po národnom prebudení, respektíve prerodení – začína 

s matkiným požehnaním.  

1.4 Cyklus Čierny rok 
 

Ďalšie básne, ktoré spomeniem, sú už napísané po smrti jeho matky. Básne s názvom 

Čierny rok zaradil Pavol Országh Hviezdoslav do cyklu Letorosty II. Básne sú akýmsi 

bolestným, emotívne vypätým ohlasom na smrť autorovej matky. Čierny rok publikoval 

v Slovenských pohľadoch, ročník 7 v roku 1887.  
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Už v úvodných veršoch konštatuje smrť matky a zároveň vyjadruje akúsi istotu, že už je 

v nebi: „Umrela matička, / umrela; / jej biela dušička / sťa paprsk zlatý / zpät v nebo vzatý /  

letela…“ Hviezdoslav tak, ako aj v iných básňach a na iným miestach citlivo charakterizuje 

svoju matku ako pokornú a cnostnú ženu, čo vyplýva aj z nasledujúcich veršov „Nefintila sa 

ako módne bábky, / po márnych nebažila ozdobách: / bo znala, v čom skvost ženy, cenné 

hábky — / že nad zamat je krajší duše nach / spanilej, nad zlato cit mysle skromný / a nad 

šperky je neha, pokora“. Jeho matka bola skromná, no usilovná, pracovitá a starostlivá. 

V básni využíva aj biblický motív, keď svoju matku prirovnáva k Marte
12

 -  „A bola pritom 

pracná, usilovná, / jak Marta v Svätom písme bedlila / o všetko, čím sa život krášli...“  

V záverečných veršoch opäť konštatuje smrť matky, podobne ako v úvodných. S úctou 

hovorí o jej živote, o tom, ako sa vždy obetovala pre iných a spomína, že tak, ako bol tichý jej 

život, bola aj jej smrť. „No umrela: — a svet snáď neznal ani, že bola, nečul, že jej viacej 

niet; tak tichý bol jej život požehnaný, a ako trval, bol i naposled. A predsa ona bola žertva 

samá, jak pelikán, až i sám zahynie; jak anjel stála strážou s peruťama — snáď bdie i dnes 

tak v hviezdnej otčine.“ 

V ďalšej časti vyjadruje už svoje pocity a prežívanie smútku, ktorý ho postihol tak 

nečakane. „Už viem tiež, čo znamená sladkej matky strata! / Viem, ach, známosť nerestná, s 

náukou i próba — /  podnes mi cit nahorklým od nej, v slzy drobia /  sa hmly dumiek, dušou 

zas mrak za mrakom chváta. ... Stál som, stál som strnule — / Hodín stajné ťuky hnaly. / Zrak 

mi vzblčal vraz ohňom naplašených / pochýb, háral od súžby, od sĺz utajených; / v ústach blen 

sa rozvíjal, v hrudi trýzne puky“
 13 

1.5 Báseň Priadka
14

 
 

Ďalšou básňou, v ktorej autor „predstavuje“ svoju matku, je spomienková a taktiež 

emotívna báseň Priadka. Je pôsobivá najmä pre obdivuhodné vyjadrenie vzťahu či dokonca 

až akejsi spätosti so svojou matkou. Autor odhaľuje čitateľovi dôvernosť ich vzťahu. Na 

pozadí istých mini príbehov odohrávajúcich sa najmä v mysli Priadky, teda autorovej matky, 

môžeme sledovať nielen opísanie, ale aj vyznanie citov k matke a spomienky na ňu. Postupne 
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 Marta – postava vystupujúca v Novom zákone, sestra Lazára, po jeho vzkriesení starostlivo obsluhovala na 

pripravenej hostine 
13

 Ukážky sú uvedené z digitálnej verzie literárnych diel uverejnených na zlatom fonde, konkrétne na 

internetovej stránke: http://zlatyfond.sme.sk/dielo/159/Orszagh-Hviezdoslav_Letorosty-II/9  
14

 Báseň bola publikovaná v závere cyklu Letorosty III 

http://zlatyfond.sme.sk/dielo/159/Orszagh-Hviezdoslav_Letorosty-II/9


 
 

sa z útržkov jej života, spomienok a príbehov vyskladá mozaika zobrazujúca silnú no zároveň 

nežnú, krehkú, citlivú ženu milujúcu Boha i svojich blížnych naozaj z celého srdca.  

Báseň sa dá z formálnej stránky členiť na 7 odsekov, pričom každý odsek je tematicky 

a myšlienkovo relatívne ucelený. V prvom – úvodnom – odseku autor predstavuje čitateľovi 

prostredie i samotnú priadku, pričom jej opis, respektíve nepriamu charakteristiku, rozvíja 

v celej básni. Báseň začína opisom izby, v ktorej sedí žena a pradie. Autor tu predstavuje 

matku najmä ako pracovitú, usilovnú a tichú ženu. Aj keď mlčí, vo vnútri sa jej preháňajú 

myšlienky – „jej duch až iskrí vianočná jak hviezda“. Navonok sa zdá byť pokojná, no je 

zmietaná strachom o svoje deti.  

Druhý odsek je spomienkou na najstaršieho syna, ktorý sa oženil a odišiel z domu. Je jej 

ľúto, že odišiel, lebo aj doma by mal dosť práce a našlo by sa pre neho i pre jeho ženu miesto. 

Je tu citeľný aj istý náboženský podtón a symboly, napríklad v spojení „never úlisnému hadu“ 

kde had ako symbol diabla zvádza na hriech. V ďalšom odseku spomína na dcéru, ktorú 

vydali, avšak nie je v manželstve šťastná. Ako matku ju to veľmi trápi, ale už sa to nedá 

zmeniť. „Daj vydať šťastne, dobre zaopatriť, / by presadený ujal sa môj kvietok — / A, hľa, čo 

vidím? materinských všetok / ký výsledok túh? Vidím znaky zradné: / že moje dieťa bledne, 

vädne, chradne…“ 

V štvrtom odseku nastáva akási zmena „rozprávača“, keď sa ním opäť stáva autor. Odsek 

je veľmi krátky, ale pôsobivý. Vyjadruje smútok matky, znovu sa dostáva z roviny jej 

myšlienok do roviny reálnej, v ktorej zobrazuje matku v konkrétnom čase a priestore – v izbe 

pri pradení. Dôležité je však zobrazenie jej smútku, ktorý je vyjadrený prostredníctvom plaču, 

ktorý však vyjadruje nielen smútok, ale je aj uvoľnením napätia, a teda tým, že si poplače, sa 

jej uľaví, nebude v sebe dusiť bolesť a žiaľ. 

V ďalšej časti dostávajú opäť priestor myšlienky matky. V spomienkach sa dostáva aj 

k najmladšiemu synovi, ktorým je autor. V týchto veršoch je badateľná hĺbka ich vzťahu 

a jeho dôvernosť. Rodičia dali básnika do školy, aby nemusel tak ťažko manuálne pracovať, 

ale matka na neho stále myslí a bojí sa o neho. Aj keď je zjavné, že všetky svoje deti miluje 

rovnako, predsa len vzťah k najmladšiemu synovi je trochu dôvernejší, hlbší. Teší sa, že príde 

na Vianoce domov. Chcela by mu pripraviť niečo slávnostné, aby umocnila atmosféru 

domova. „A pradie bystro; myslí jej však roje / zas v snem sa slietly: jak zveličiť sviatky, / by 

synak znal, že v opateru matky / vplul opäť: z náprstka až vo vedierce…?“ 



 
 

Šiesty odsek, ktorý tiež hovorí o najmladšom synovi, je do istej miery špecifický, pretože 

autor tu používa priamu reč na vytvorenie a zdôraznenie tenzívnej atmosféry. Je to 

najepickejší odsek celej básne, ktorý má relatívne rýchly spád – manžel oznámil žene, že 

„študent nepríde“, matka sa zarmúti, potom autor drží čitateľa v napätí, ale len chvíľu. Hneď 

nato vysvitne, že „žart len stváral“. Syn prišiel domov a smútok sa hneď zmenil na radosť. 

Nastáva celkové uvoľnenie atmosféry, detenzia.  

Poslednú časť možno považovať za istý dodatok. Od ostatných je viditeľnejšie oddelený. 

Autor sa tu prihovára už mŕtvej matke, posiela jej akoby „odkaz do neba“, má veľkú nádej, že 

sa raz stretne v nebi so sestrou aj s matkou, a že im „svitne Vianoc večná radosť zlatá“.  

Hviezdoslav opisuje svoju matku ako nesmierne láskavú, tichú, skromnú, pracovitú, 

starostlivú ženu s ťažkým životom, ktorý však prijíma a nesťažuje sa. Miluje svoje deti, je 

silne veriaca, všetko odovzdáva do Božích rúk a vo svojom živote vždy hľadá Božiu vôľu. 

„Lež ktože zhádol súdov božských cestu, kto?! // Môj Bože, prečo i ten kalich ešte?“ 

Autor touto básňou vzbudzuje u čitateľa množstvo dojmov, všetky city vyjadruje veľmi 

sugestívne pomocou mnohých básnických prostriedkov. Báseň striedavo graduje, drží čitateľa 

v napätí no razom toto napätie vystrieda uvoľnenie. Ako príklad uvádzam pár veršov, na 

ktorých je osobitne možné pozorovať gradáciu a následnú detenziu. „...Och, zdravie moje – 

teraz moja rana, tá najboľavšia, páli, žihá, ach, i...“ apoziopézou necháva vyznieť atmosféru 

napätia, predlžuje ju, no hneď potom nastáva uvoľnenie v podobe plaču – „tu z očí jej dva 

veľké hrkli hrachy...“
 15

   

Báseň Priadka je do istej miery nadčasová Vyjadruje ideál matky milujúcej svoje deti, 

rodinu, zdôraznená je aj hodnota rodinných vzťahov a ich dôležitosť v živote človeka. 

Rodinné vzťahy predstavujú naplnenie ľudského života. Báseň je precítená a úprimná, aj keď 

v niektorých momentoch až „nadnesená“, napriek tomu nepôsobí umelo, práve naopak, veľmi 

prirodzene.  

1.6  Žalm žaloby 
 

V tejto básni už neprezentuje výlučne svoju matku, skôr rozvíja všeobecnejší motív 

životnej osamelosti v dôsledku negatívnych udalostí v živote autora. Odkazuje tu tiež na 

udalosti „čierneho roka“.  
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Prvé verše by sa dali chápať ako spomienkové verše počiatočne s pozitívnym významom. 

Spomína na minulosť, v ktorej necítil žiaľ a smútok, nebol sám, ba práve naopak, jeho duša 

bola naplnená radosťou a vďakou:  

S húfom plesajúcich predtým, horlivým v chvále, vstupoval som v chrám tvoj, Bože veľký! 

A zavše rozžala sa duša moja plameňom vďaky prudko sálajúcim; 

Autor uznáva zvrchovanosť Boha, verí jeho plánom, vedeniu života ľudí a priznáva, že 

šťastie, ktoré zažíva je dôsledkom konania Božieho diela v jeho živote a v živote jeho rodiny. 

Cíti požehnanie v každej chvíli, pri práci, pri odpočinku, ráno, večer, cez noc, v každom 

jednom okamihu života, je za to vďačný a uvedomuje si aj hodnotu Božieho požehnania:  

však i požehnávals´ rukám hojne, zlátils‘ mozole, znoj ovievals´ zdaru zavanutím, bo tvoju 

pomoc zavše privolal i zase vrátil horúci vierou ret. 

Po týchto, priam idylických, veršoch však nastáva prudký obrat. Autor sa prestáva sústrediť 

na minulosť a uvedomuje si prítomnosť, v ktorej je sám, zažíva pocity opustenosti a smútku, 

ktoré vyjadruje aj básnickými prostriedkami – využíva epitetá, napríklad „čierna zvislá 

opona“ – čierna sa môže chápať ako farba smútku a opona ako symbol vyjadrujúci koniec; 

ďalej využíva prirovnanie – „oltár jak krb opustený“, kde slovo krb konotuje primárne 

rodinu, rodinné vzťahy, zväzky, avšak keď hovorí o opustenom krbe, vyjadruje tým prázdno, 

ktoré nastalo po smrti viacerých členov jeho rodiny v krátkom čase.  

— Dnes — ó, protiva! — prichádzam sám, sám, ach, v svätyňu tvoju pošmúrny a padlý — Zo 

stropu čierna zvislá opona; oltár jak krb opustený. 

Od týchto veršov nastáva obrat, od vďačnosti, ktorú prejavuje Bohu za jeho požehnanie sa 

presúva do roviny, v ktorej spočiatku cíti iba smútok a slabosť a postupne prechádza 

k obviňovaniu Boha za všetko trápenie:   

Žaloba, Hospodine! Trpká žaloba, ťažká — žaloba bez konca — ty odel si ma v smútku oblak, 

skrze teba teskním muž bolesti. 

Rúha sa, viní Boha za rozpad jeho rodiny, za smrť jeho blízkych, ktorí mu boli milí. Všetko 

prišlo veľmi rýchlo za sebou – „úder za úderom padal“ a Pavol Országh Hviezdoslav 

prežíval čierny rok – azda najsmutnejšie obdobie jeho života.  

Úder za úderom padal — vo vyhni súžby — zdrcujúcim kladivom na synovo srdce, v duši 

bratovej zotmilo sa na hlbokú polnoc, blesk šprihal zúfania — 



 
 

Rozorvals´ reťaz rodinky milej, ohnivá zdrvil, stuhu lásky potrhal na strapce, vyvrátil zo 

základu zbožný dom — všetko metnul čiernemu osudu! 

Kladie si otázky, prečo musí toto všetko znášať, prečo jeho rodinu postihlo také nešťastie, či 

to je trest za hriechy, aj keď si nevie predstaviť za aké, veď celá jeho rodina bola zbožná, 

uctievali Boha a snažili sa plniť jeho vôľu.  

Či nevzývali ťa? Neďakovali ti? Nespomínali valne dobrôt tvojich veľkých? Prečo? — Ach, 

márne spytujem — ty skúšaš rád, i stíhaš zlosť v diaľnych pokoleniach. 

Tým, že sa neustále pýta a hľadá dôvody, snaží sa spoznať odpovede na otázky sa ešte viac 

trápi a jeho smútok je ešte väčší:  

Však tým väčšmi bolí rana syna človeka, čím záhadnejším je trestu naloženie; po príčinách 

zháňa sa um, srdce upravuje dotaz — niet, kto by odvetil. 

V ďalších veršoch akoby autorov hnev ustupoval a začína výrazne prevládať smútok 

a reflexívnosť, premýšľa o rodnom dome, ktorý už úplne spustol a neoživí ho ani 

prichádzajúca jar: 

Spustnul návštevou zhuby. Príde jaro, však nezaľudní ho, ba ešte zaplaví zelenou vlnou stopy 

sväté, na vzácne upomienky povesí úponky divizny. 

Autor je posledný z rodiny, ktorý ešte žije – tlie, no vie, že aj on raz umrie a Boh „dovŕši“ 

svoje dielo.  

Zhasnem i ja bez stopy, vražedný osteň doryje raz v srdci — tebou zarazený, a všetky zvuky 

duše mojej i tento kvíľ zapadnú v času prúd. 

V posledných veršoch nastáva znovu obrat v básni. Upokojuje sa, pokorí sa, už neobviňuje 

Boha, uznáva jeho všemohúcnosť, uvedomuje si, aký je človek malý, prosí o odpustenie 

a ďakuje za všetko.  

Dovŕšiš dielo. — Však nevyčítam ti, Bože! Uznávam právo tvoje, súd tvoj najvyšší — Veď 

čože je človek, abys´ pamätal naň? Odpusť — za všetko ďakujem! 

Ty si pánom života i smrti, tys´ dal i mohol vziať — Kto by sa protivil!? A čože je človek, bys´ 

musel naň pamätať? Prepusť! — Ďakujem za všetko…  



 
 

V básni sa dá jasne sledovať línia od peknej minulosti, cez smútok, veľký hnev a obviňovanie 

Boha späť k smútku a samote až napokon k pokore a prosbe o odpustenie. Básnické 

prostriedky autor využíva cielene na sugestívne vyjadrenie všetkých jeho pocitov.  

 

Pavol Országh Hviezdoslav spomína svoju matku aj v iných  

2 Koloman Banšell  
 

Koloman Banšell sa narodil 26.8.1850 v Točnici, bol básnik, prozaik, prekladateľ. Študoval 

na lýceu v Banskej Štiavnici a na gymnáziu v Revúcej. Potom pokračoval štúdiom 

evanjelickej teológie v Prešove, kde spolu s Pavlom Országhom Hviezdoslavom zostavili 

almanach Napred (1871). Bol farárom vo viacerých obciach, napríklad vo Veľkom Lome či 

Maškovej. Práve tu sa v roku 1879 pokúsil o samovraždu, liečil sa v ústave pre 

choromyseľných v Pešti 5 rokov, no napokon dožil v Lučenci, kde spáchal samovraždu 

27.3.1887.
16

  

Vydal len jednu básnickú zbierku Túhy mladosti, ktorá obsahovala pôvodné básne už 

publikované vo viacerých almanachoch, ale aj voľné preklady viacerých autorov, napr. Petőfi, 

Schelley, Moreau a pod.  

Okrem básni sa Koloman Banšell venoval aj prozaickej tvorbe. Niektoré novely vydal už 

v almanachu Napred (Šuhaj ako z iskry či Okyptenec) a v roku 1873 knižne vydal novelu 

Atalanta.  

Profesor Mikula o ňom napísal: „Bol to básnik, ktorý spieval „labutie piesne“ takmer 

odpočiatku ... bol sčasti romantikom, lebo v romantickej poézii našiel vyjadrené mnohé 

z vnútorných rozporov, ktoré ho nejasne znepokojovali. Keby žil vo Francúzku, asi by sa 

našiel v poézii prekliatych básnikov, svojich rovesníkov...“ 
17

 

2.1  Na hrobe matkinom 
 

Tvorba Kolomana Banšella je značne rozsahovo menšia ako tvorba Pavla Országha 

Hviezdoslava, preto sa budem venovať len jedinej básni, v ktorej sa venuje téme matky, je to 

báseň Na hrobe matkinom a je vo svojej podstate vyjadrením žiaľu nad smrťou Banšellovej 
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matky.  Sám autor ju žánrovo označil ako elégiu. Je silne emotívna, cítiť v nej veľkú bolesť 

syna, ktorý stratil matku. Na vyjadrenie svojich nálad či pocitov využíva prírodné motívy a 

obrazy.  

„Lístok vtom úbohý z lipy žitia smutne letí dol, / zblednutý od žiaľov, rumenný túžby pýrom. / 

Prišla jeseň štípavá, mrazami kvety spálila pestré, / spálila, matka ľúba, aj tvojich ozdobu 

líc.“ 

Autor v básni vyjadruje svoju bolesť, vyjadruje to, ako prežíva toto ťažké životné obdobie, 

hovorí, že nemôže spávať, že denne vylieva  na hrobe matky prúdy sĺz, čím nepriamo 

vyjadruje aj väzbu, ktorá ho k matke viaže. 

„Pod rovom pokoja tebe sladko sa sníva, milá mať, / mne však sniť nedajú žiale mladosti 

mojej. / Ach, či sa rozpomenieš, vrele rozpomenieš v rove na mňa, / bez teba jak usychám na 

svete tomto sirý?“ 

 V niekoľkých veršoch upadá dokonca až do zúfalstva, strachu, že už matku viac neuvidí, že 

ju stratil navždy.  

„Nuž tak viac nevidím, nevidím viac mať svoju dobrú? / V jej oči láskyplné nikdy hľadieť 

nebudem? / Nikdy… Nemožnosť! Veď ktože šepce mi zavše radostne, / v tvár tvárou že musím, 

ešte musím ju vidieť?“ 

Avšak, na konci básne vyjadruje nádej na stretnutie v nebi, kde jej povie všetky žalosti, 

starosti, ktoré má. Báseň tak nekončí beznádejou, zúfalstvom, ale nádejou, že po noci príde 

„slnko zlaté“. 

„Nuž spi, mamička milá, sen sladký… Až do videnia! / Tam ti porozprávam všetky žalosti 

svoje.“  



 
 

Záver 
 

Smrť najbližších zasiahne každého človeka, a tak zasiahla aj týchto autorov. Obaja 

však v spomienkových básňach na svoje matky pocity smútku v závere prevážili nádejou na 

budúce stretnutie v nebi. Pavol Országh Hviezdoslav je na rozdiel od Kolomana Banšella viac 

zaujatý reminiscenciami na svojich blízkych, kým Banšell je viac pesimistický, zameraný na 

svoj smútok, svoje prežívanie bolesti. Banšell tiež vzťah k matke vyjadruje len náznakovo, 

Hviezdoslav viac priamočiaro. Aj keď obaja vyjadrujú nádej na stretnutie v nebi, každý z nich 

to vyjadrí iným spôsobom. Pavol Országh Hviezdoslav v poslednom verši básne Priadka dúfa 

v radostné stretnutie s matkou i sestrou -  „nám svitne Vianoc večná radosť zlatá“, oproti 

tomu Koloman Banšell uvádza stretnutie s matkou ako čiastočne bolestné, berie to ako 

príležitosť, čas, keď sa matke vyžaluje, povie jej všetky starosti, ktoré má. Aj napriek tomu, 

že Koloman Banšell bol viac pesimistický básnik, vo svojej elégii tiež, síce len v náznakoch, 

vyjadril dôverný vzťah k svojej matke. Vzťahy vyjadrené najmä Hviezdoslavom boli 

vyjadrené do istej miery idylicky. Nemožno však tvrdiť, že boli utopistické, nereálne. 

V každom vzťahu sú aj problémy, Hviezdoslav sa však sústredil na to „pekné“, na všetko 

dobré, čo bolo mnohokrát silnejšie ako možno pár nezhôd. Vzťah k matke bol u neho 

jednoznačne pozitívny, silný a dôverný. A aj napriek tomu, že v 20. storočí nastalo aj 

v literatúre isté prehodnocovanie vzťahov, nemožno povedať, že tak silné puto, ktoré prežíval 

vo vzťahu k matke Pavol Országh Hviezdoslav, nemôže niekto prežívať aj v tejto dobe. 

Každopádne by však tento vzťah vyjadril iným spôsobom. 
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