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Nebudeme nijako zatvárať oči nad skutoč
nosťou, že na základných deväťročných ško
lách, na školách odborných i na gymnáziách
sa venuje primálo času poetickým problémom
a že literárno-estetické rozbory povinných
básní a ukážok ani zďaleka nestačia držať
krok s vývojom modernej teórie o verši. Po
etika na školách nemá onú nosnosť ani zá
važnosť, aká by jej prináležala z literárnych
postulátov poplatných už pomaly 50 rokov,
ak tak vyznačujeme nástup nových literár
nych smerov a ak hraničný predel začíname
od poézie I. Krásku, odkedy sa postupne
uvoľňuje aj upevňuje tradičná stopová orga
nizácia verša. Literárnej teórie dostáva sa
žiakom na hodinách literárnej výchovy veľmi
skúpo, príležitostne, dosť nesústavne, a tak
literárne vyučovanie pričasto stráca svoje zá
zemie, na ktorom by sa mali vytvárať vzťahy
a s nimi obsahové aj formálne zložky literár
neho diela tak, aby tieto si vzájomne koreš
pondovali vo všetkých vývojových postupoch.
Jasne precitá vedomie, že aj básnické okrasy
a všetky tie zákonitosti obsiahnuté v poetike
sú iba izolovanou súčasťou vyučovania.
Dnes už nevystačíme na literárnych hodi7

nách s bibliografickým a biografickým chá
paním, nepomôžu ani memorovania básní,
úryvkov a kvetnaté frázy estetizovania. Nové
umenie musíme chápať po novom. A chápať
znamená naučiť rozumieť, teda naučiť žiaka
spolupracovať, vžívať a orientovať sa v ob
lasti umenia, t. j., aby bol schopný vnímať
umeleckú výstavbu diela už nie ako izolovanú
zložku len obsahu a len formy, ale ako „zlo
žitú súhru síl, ktorých vztahy sa premieňajú
v čase“.1 S narastaním improvizácií a nejed
notností vo vyučovacom procese vzniká sna
ha zapojiť žiaka tak, aby k umeleckým postu
pom pristupoval už so solídnou prípravou,
aby dielo stačil chápať v harmonickej súvis
losti vývinových momentov. Očividne pociťu
jeme, že základom vyučovania literárnej vý
chovy je dielo samé, dielo určené aj pre
vnímatefa — žiaka, ktorý tiež spolupracuje
v tomto celom živom procese a ktorého máme
vychovať na taký stupeň, aby bol schopný
pochopiť umeleckú stavbu diela, pričom na
šou úlohou je vzbudzovať u neho záujem nie
len o obsah — materiál, ale aj o umelecké
postupy, ktoré nás s dielom zbližujú a učia
chápať úlohy poézie tak, aby sme si vytvárali
životný názor a postoje v neustálom obnovo
vaní vzťahov k svetu i v rovine umeleckej zá
konitosti. A práve na tejto spolupráci má sa
podieľať aj škola. A tak zo súvzťažností ob
sahu a formy sa vynořuje úsek poetiky, ktorý
nás čaká, lebo veď tam chceme nastúpiť cie
ľavedomú cestu výchovy k umeleckej kul
túre.
O čo tu vlastne ide? Vniesť najskôr do lite
rárnej výchovy vedeckejší a odbornejší prí8

stup v rozbore verša už v 8. a 9. ročníku ZDŠ
a celkom opodstatnene povieme, že a] na
SVŠ, gymnáziách a odborných školách. Nija
ko nás neprekvapuje, že žiaci na ZDŠ v mate
matike už riešia lineárne a goniometrické
funkcie, zvýrazňujú ich grafmi, diagramami,
že vo fyzike stúplo čo do náročnosti učivo
o rádiotechnike, rádioaktivite, o rezonancii
kmitavých okruhov, v chémii príprava esterov, fenoplastov, umelé hmoty, silon, akrylon,
že sa nahustili olympiády, praktiká — teda
udržuje sa krok a tempo s vývojom techniky.
A tu sa nám vynořuje otázka: Je to tak aj
s literárnou výchovou? Drží aj ona krok
a tempo s vývojom svojej špecifičnosti? Jazyk
slovenský sa vyučuje cca 5 hodín týždenne
(vedno aj s literatúrou J, ale napr. v poetike
pri rozboroch verša přešlapujeme medzi obkročným a striedavým rýmom, medzi trochejom a daktylom, lyrikou, epikou a drámou,
pričom sa výklad zväčša pohybuje v rovine
obsahu, pravda, na úkor všetkých jazykových,
stavebných a výrazových zložiek výstavby
diela. Ale poézia odbehla a odbehla poriadne
doďaleka. Ako ju však vysvetľovať? Či azda
tým kúzelným a fascinujúcim slovkom: ne
zrozumiteľnosť? Ale dokedy takto? Či možno
ukážky z Literárnej výchovy pre 9. ročník
J. Smrek: „Fabrika v noci“, J. Wolker: „Bala
da o očích topičových“, L. Novomeský: „Čier
na a červená“, J. Kostra: „Môj rodný dom“
atď. vysvetľovať s tými výrazovými prostried
kami, ktorých sa tak uvzato a kŕčovito pri
držiavame podľa učebných osnov: rým, ryt
mus, strofa a ktoré tu glosujeme ako základné
poznatky o verši? Rozhodne nie! Bolo by to
9

sebatrápenie a trápenie iných! Problematika
v tejto oblasti nástojčivo čaká na svoj výchovnovyučovací zámer a zacielenie, ak pravcla, rozbory diel majú sa diať na báze modernejších a vedeckejších poznatkov. Tu je
učiteľ často bezradný, opustený, lebo aj priručnej literatúry o tejto tematike je pomerne
málo a ak je, tak primálo hovorí o ideovoestetickom rozbore verša — básne na stupni
ZDŠ, prípadne výberových školách.
Predkladaná práca chce byť skromným metodickým prínosom pre učiteľov materinského jazyka — literárnej výchovy, a to aj
v cvičných skupinách pre talentovaných žia
kov. Chce byť orientáciou pri rozbore verša,
nakoľko vypuklo, podčiarkujem vypuklo, sa
javí priepasť medzi súčasným stavom poézie
a glosátorskými literárnymi poznámkami,
prípadne výťahmi z literárnej teórie, ktoré
sa prepadávajú v stereotype, mechanizme
a šablónach deformujúcich takto naskrze
nielen poetiku, ale aj učebnice „Literárne vý
chovy“, ktoré za modernou pokuľhávajú, ba
možno hovoriť, že aj ustrnuli.
Pre rozbory ukážok sme si vybrali básne:
Otcova roľa, Fabrika v noci, Môj rodný dom.
Sú priamo z učebníc, teda učivo, ktoré sa
predpisuje učebnými osnovami. Tieto rozbory
ukážok vývojovo nadväzujú na jednotlivé
štýly a techniky nielen literárnych -izmov
a období, ale sú metodicky stavané tak, aby
podali, i keď v skratke, no jednako už uce
lenejší obraz teórie v oblasti poézie, teda
pevnú základňu, z ktorej by bol žiak schopný
rozbehnúť sa do literárneho sveta s takými
poetickými znalosťami, ktoré by mu umožňo10
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vali ľahšie vnikať do tajov literárneho ume
nia, do stavby diela. Pre učiteľa takto by sa
vytýčila čiara k hlbšiemu vývinovému pozna
niu literatúry, zbaveného súhrnu poučiek
z poetiky, schématických pravidiel, ktoré tak
často spomaľovali a vlastne skôr trieštili
problém, ako ho sceľovali. Práca chce ukázať
učiteľovi cestu, ako v tejto oblasti literárnej
výchovy treba ísť po nových trasách novými
formami, novým chápaním, ak pravda, ne
chceme byť na konci tohto umeleckého sna
ženia, keď vlastne škola by mala určovať
a sama pobádať k avantgardným rozbehom.
Vo svojej štúdii chcem priblížiť určité po
etické postupy smerujúce k základným úlo
hám poetiky na školách: k výchove umelec
kej kultúry cez harmonicky rozvitú osobnosť
žiaka.2 Táto práca nevyrieši celý problém zá
konitej premenlivosti umeleckej výstavby, ale
má snahu vykročiť po novších a vedeckejších
cestách. A o to nám ide.
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POETIKA NA NAŠICH
ŠKOLÁCH

j
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Školské poetiky a mnohé poznámky v Li
terárnych výchovách sa vo svojej finálnej
novosti a modernosti ponajviac dostávali
k veršom Ivana Krásku (Bujnák, Menšík, Oli
va—Stanislav, Hollý—Janega, Šmatlák, Kos
tolný—Vilikovská a iní...). Tak tomu je vyše
30 rokov, hoci na poli výskumu slovenského
a českého verša sa urobili sondy a rozbory,
ktoré nijako nezaostávajú za európskymi parametrami (Mukarovský, Hrabák, Bakoš, Bartek, Brezina, Reisel, Kelco, Beniaková, Turčány, Kochol a iní...). No zato zaostávali
naše poetiky, teórie literatúr, odborné po
známky v učebniciach Literárnych výchov,
ktoré ešte tak vystačia so stopovosťou orga
nizovaného verša Vajanského, Hviezdoslava,
prípadne Krásku — au posledného len s pravidelnosťou veršových radov — ale s ktorými
sa už nevieme vyporiadať pri ich porušovaní,
ktoré sa stalo v povojnovej poézii pravidel
nosťou. A tak sa hromadili, pravda, len v ob
lasti metriky a posudzovania rytmu vedomé
odchýlky a licencie, ktoré nahustili problémy,
ktoré, žiaľ, sa už do žiadnych školských teórií
ani poetík a Literárnych výchov nedostali,
priemerného človeka neinformovali, a tak
13

žiaci zostali pri trocheji, jambe, nanajvýš
v daktyle striedajúceho sa so stopami trochejskými, alebo kde tento daktyl je zámerne
porušovaný tak, že do ťažkých dôb kladie
básnik neprízvučné jednoslabičné slová:
Zmráka sa, stmieva sa, k noci sa chýli
od hory, od lesa, tak plače, kvíli
A čo hovoriť o jazykových prostriedkoch,
básnických obrazoch, metaforách, prirovna
niach, rýme, automatickom texte, panorama
tických záberoch, o voľnom verši, ktorý na
skrze ovládol poetickú klaviatúru? Táto
oblasť sa ponechala živelnosti, vajataniu, po
strádá sa usmernená sústavnosť, spätosť s vý
vojom a výrazové prostriedky sa podávajú
izolovane, schématicky. Improvizuje sa ideo
vými rozbormi, ktoré přikrášlujeme básnic
kou terminológiou starej partitúry, siláctvo,
ktoré nemá metodologické uzemnenie, ktoré
sa z roka na rok umocňuje, stupňuje a tak tí,
ktorí sa nedostanú k odborno-vednej litera
túre, či už v monografiách, literárnych štú
diách alebo časopisoch a publikáciách — tí
už potom živoria, improvizujú, lebo nemajú
naporúdzi teoreticko-praktickú príručku s ter
minológiou a názornými rozbormi, a tak do
života odchádzajú mladí ľudia so zjavnými
medzerami, zastaralou technikou i výkladom,
s ktorým už dnes nemožno vystačiť pri chá
paní súčasného umeleckého diela, či už ide
o poéziu, prózu alebo drámu. Nijako nechcem
zdôvodňovať potrebu nejakého návodu na po
chopenie ako rozoberať verš, ako robiť verše,
prípadne poučovať o zložitých veciach a prob14

výš lémoch, ani nechcem podávať recept, podľa
tro- ktorého možno riešiť tie a oné literárne zárne ; very, ktoré sú tu a ktoré sa nás bezprostredne
idie dotýkajú, no jednako treba vysloviť naliehavú
požiadavku vydania literárnej teórie pre ško
ly (ZDŠ, odborné, výberové), kde v časti Ná
uka o verši by sa zdôrazňovali nielen najnov
šie povojnové literárno-umelecké prúdy od
1. svetovej vojny, ale aby sa vývojové podá
rch, vali aj ich príznačné a typické techniky a štý
'na- ly s ukážkami a krátkymi rozbormi.3 Každý
ma- štýl aby mal špecifickú štruktúru, aby sa chá
na- pal ako zložitý významový proces, ako histo
ľáto rický jav, ktorý sa nemôže a nesmie podávať
po- ! ako poučka školskej poetiky, ale ako spoločvý- ! ný základ, kde sa ozrejmujú jednotlivé roz/a]ú I bory a postupy či už staršej alebo i najnovšej
leo- 1 tvorby práve vo výchovných úlohách poetiky.
nic- A tak nesprávna by bola snaha obmedzovať
tvo, sa len na konštatovanie, že v ukážke je taký
toré a taký rým, taká a taká metafora, tá či oná
k tí, melódia stúpajúca alebo klesajúca a pod., ale
era- aby tieto zložky výstavby diela (básne) udrštú- 1 žiavali kontinuitu so spoločenským vývojom.
- tí Pravda, pri výklade literárneho učiva učiteľ
rajú musí si byť vedomý toho, že hodnotenie ukáž
ter- ky už nemožno odučiť schematickými a ese
: do jistickými rozbormi, ktoré by sme aplikovali
ými j na každú ukážku. Čo by sme tieto aplikácie
om, akokoľvek zaodievali do moderného rúcha,
:há- bolo by to len suché konštatovanie a vypočí
ide tavanie javov a funkcií podľa už vopred pri
cení pravenej zaužívanej schémy. Takýto postup,
po- i keď je on i dnes vo väčšine na školách vy
irše, pestovaný, len prehlbuje priepasť medzi star
rob- ším a novším umením, uberá sa jednostranne
15

a nápadne vzďaľuje od základných požiada
viek, ako ich vytyčujú učebné osnovy. („Krásna literatúra silou umeleckých obrazov života je silným podnetom k všestrannému
rozvoju schopností žiakov. Literárna výchova
dáva žiakom základné literárne vzdelanie, ku
ktorému patrí znalost niektorých prístupných
základných diel z našich národných literatúr
i zo svetovej literatúry a primeraný systém
literárnovedných poznatkov, ktoré sú potřebné na základnú orientáciu v čítaní a na rozvoj ich estetických zbehlostí.“) No na druhej
strane takto sa samočinne vnucuje presvedčenie, že takáto strnulosť a šablónovitosť spomaľuje, ba priamo brzdí vznešené úlohy poetiky. A túto poetiku nezachráni pár učiteľov
— nadšencov, ani sebekrajšie výklady, rozbory, besedy, prednesy, ktoré vychytíme
s triedami, kde máme niekoľko žiakov s literárnym cítením a vrodeným vkusom. Do tohto
procesu treba sa pustiť cieľavedome, sústavne, so zameraním na vypestovanie lásky ku
dielam krásneho písomníctva, aby sme vychovávali všetkých žiakov k aktívnej účasti na
literárnom a kultúrnom živote. Pravda, to si
vyžaduje nevyhnutne osvojenie si nových poznatkov, aby tak vyučovacie tendencie vyúsťovali do záverov vedeckých. Tam už ale
potom nevystačíme s literárnymi rekvizitami
starých škôl, starých náhľadov na literárnoestetické rozbory, tam už nevystačíme s daktylom, ani s rytmom stôp, ani s metaforou
typu „postriebrená hlava“, planými a stepnými rýmami, rýmom striedavým a obkročným,
ktoré kedysi fascinovali výklad a učili žiakov
nielen chápať, ale aj písať. Za svojej vyše
16
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ida- j 35-ročne] učiteľskej praxe na rôznych typoch
rás- 1 škôl, počínajúc jednotriedkou a končiac pe
ži- ' dagogickou školou, všímajúc si starostlivo
tmu literárneho okolia i diania — zisťujem, že
'.ova j rozboru básní sa venovala pomerne malá po
, ku zornosť a často sa zameriavala len na ideový
ých rozbor, pričom rozbor estetický (hádam ešte
itúr ani dnes nie je vyhranený a vymedzený] sa
tém stal doménou len žiakov s vynikajúcou vy
reb- jadrovacou schopnosťou. A tak pobehujúc od
roz- mantinela k mantinelu krášlili sme estetický
ihej rozbor, ako sme vystačovali so slovnou záso
/ed- bou a poetickými epitetmi. Pokiaľ ide o pe
spo- dagogické úlohy poetiky, je potrebné zdôraz
po- niť, že oblasť rozboru verša sa na školách
3lov ešte i dnes považuje za oblasť velmi náročnú,
roz- ťažkú, kde často sa rezignuje, alebo ešte viac
:íme „improvizuje“, pričom sa žalostí na nedosta
Lite- tok času a obsažnosť učiva, na nedostatok
)hto a neprístupnosť odbornej literatúry, literár
tav- nych príručiek — a keď aj sú, potom ich
’ ku
problematika sa neaplikuje na špecifické úlo
cho- hy školy. Prirodzene, že z týchto náznakov
L na celkom zákonito akoby aj sami žiaci dedili
o si túto tzv. obťažnosť, a tak namiesto vrelého
po- vzťahu k úplnému pochopeniu umeleckosti
vy- diela objavovala sa pri istých postupoch skôr
ale antipatia než úprimná láska. Prečo je tomu
tami tak? Mnoho variantov sa mi zbiehalo do tohto
rno- bezprostredného pozorovania: Bol to zrejme
lak- nedostatok vedomostí! Slabá znalosť vlastnej
arou problematiky, chatrné poznatky o vlastnej
pný- veci! Äno. Keby žiaci zvládli teoretickú prí
íým, pravu, mali by oveľa vrúcnejší vzťah k rozbo
ikov rom ukážok, vedeli by sa z nich tešiť, lebo
vyše práve na nich by si konkretizovali charakte17
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ristický ráz tvorby toho-ktorého básnika, spisovateía a takto ľahšie sa dostávali do literárno-estetickej oblasti a vnikali postupne do
alchýmie slova. To všetko, pravda, malo by
odraz na poetiku širšej súvislosti, v ktorej by
sa sily pôsobenia nezamerali na jednu určitú
stránku žiakovej osobnosti, ale vo výchovnom
procese by obsiahli celú osobnosť žiaka, čo je
vlastne cieľom úlohy poetiky na školách.
Ale poďme vari k jadru: V 8. ročníku učiac
štúrovskú poéziu, vysvetľoval som žiakom literárne javy z aspektu sylabickej prozódie
(podrobne v ďalšej kapitole). Pravda, veršové
rady, základné stopy boli už prebrané prv.
Vyberám si z poetickej sústavy napr. proble
matiku rýmu. Prečo? Lebo signalizovanie ver
šov rýmami v štúrovskej poézii i pozdejšej
bolo významnou a charakteristickou črtou
povedia pravidelného slabičného verša a pravidelného umiestenia cezúry.
Teda rým: zvuková zhoda spoluhlások a samohlások, t. j. celých slabík i slov na konci
alebo i uprostred verša:
Zleteli orlí z Tatry, tiahnu na podolia,
ponad vysoké hory, ponad rovné polia
preleteli cez Dunaj, cez tú šíru vodu,
sadli tam za pomedzím slovenského rodu.
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Jáno
(S. Chalúpka: Mor ho!) už je

Ten prešporský zámok pekne murovaný —
čudujú sa z neho na Dunaj tí páni,
čuduje sa z neho i záhorský šuhaj,
ako pekne tečie ten povestný Dunaj.
(J. Kráľ: Duma bratislavská)
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Janíček, zbojníček, samopašné dieťa!
Kebys bol nezbíjal, nemučili by ta.
f Zbíjal som ja, zbíjal, boj za pravdu bíjal,
čiernu krv tyranov trávniček popíjal
z bíjal som ja, zbíjal sedem rôčkov v lete:
a. vy že odkedy ten biedny ľud drete?!

nom
;o je

(J. Botto: Smrť Jánošíkova)
Význam rýmu:

ičiac
n liódie
šové
prv.
Dbleverejšej
írtou

1. prvok zvukový — zvyšuje ľubozvučnosť,
2. naznačuje koniec verša — je prvkom
rytmickým,
3. spája verše v celky — je teda i prvkom
stavebným (architektonickým).
Podlá počtu slabík je rým:

jednoslabičný (skál — dial', let —
Pra' nevidieť, pán — dolomán, ples — les

a sa- a vrkočov havraních pár “T
rýmovka: ár
conci to zmenilo tanečníc tvár J
(A. Sládkovič: Detvan)
’

dvojslabičný
a dve slabiky):

(keď sa rýmujú dve

lu.

Jánošík, junošík, obzriže sa hore,
■ ho!) už Íe kolo teba drábov celé more

rýmovka:
o re
i x

(J. Botto: Smrť Jánošíkova)
podobne:
obzorom - šozŕorom
xx x - x x x

alebo

vská)

do uýše - nedýše
spomnite - vidíte
(A. Sládkovič)
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ristický ráz tvorby toho-ktorého básnika, spisovateľa a takto ľahšie sa dostávali do literárno-estetickej oblasti a vnikali postupne do
alchýmie slova. To všetko, pravda, malo by
odraz na poetiku širšej súvislosti, v ktorej by
sa sily pôsobenia nezamerali na jednu určitú
stránku žiakovej osobnosti, ale vo výchovnom
procese by obsiahli celú osobnosť žiaka, čo je
vlastne cieľom úlohy poetiky na školách.
Ale poďme vari k jadru: V 8. ročníku učiac
štúrovskú poéziu, vysvetľoval som žiakom literárne javy z aspektu sylabickej prozódie
(podrobne v ďalšej kapitole]. Pravda, veršové
rady, základné stopy boli už prebrané prv.
Vyberám si z poetickej sústavy napr. proble
matiku rýmu. Prečo? Lebo signalizovanie ver
šov rýmami v štúrovskej poézii i pozdejšej
bolo významnou a charakteristickou črtou
povedľa pravidelného slabičného verša a pravidelného umiestenia cezúry.
Teda rým: zvuková zhoda spoluhlások a samohlások, t. j. celých slabík i slov na konci
alebo i uprostred verša:

f

Jan,
Keb
Zbíj
čier
zbíj,
a vi,
v
23-

Pc
^e
nevi(

a vrj
to ZT

Zleteli orli z Tatry, tiahnu na podolia,
d^
ponad vysoké hory, ponad rovné polia
a dV(
preleteli cez Dunaj, cez tú šíru vodu,
sadli tam za pomedzím slovenského rodu.
Jano.
(S. Chalúpka: Mor ho\)užje
Ten prešporský zámok pekne murovaný
čudujú sa z neho na Dunaj tí páni,
čuduje sa z neho i záhorský šuhaj,
ako pekne tečie ten povestný Dunaj.
(J. Kráľ: Duma bratislavská
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podo;

obzoi
k x

Janíček, zbojníček, samopašné diefa!
Kebys bol nezbíjal, nemučili by ta.
Zbíjal som Ja, zbíjal, bo] za pravdu bíjal,
čiernu krv tyranov trávniček popíjal
zbíjal som ja, zbíjal sedem rôčkov v lete:
u vy že odkedy ten biedny ľud drete?!
(J. Botto: Smrť Jánošíkova)
mom
čo je
iVýznam rýmu:
učiac
m p. 1. prvok zvukový — zvyšuje ľubozvučnosť,
zódie 2- naznačuje koniec verša — je prvkom
ršové
rytmickým,
prv 3. spája verše v celky — je teda i prvkom
■oblestavebným (architektonickým).
3 ver-;
iejšej
Podlá počtu slabík je rým:
spilitete do
0 by
b] by
rčitú

črtou jednoslabičný (skál — dial, let —
1 Pra‘ nevidieť, pán — dolomán, ples — les ...):
: a sa~ a vrkočov havraních pár
,
,
konci t0 zmenii0 tanečníc tvár -í ar rymov a- ar
(A. Sládkovič: Detvan)

a’

dvojslabičný (keď sa rýmujú dve
a dve slabiky):
rýmovka:
du.
Jánošík, junošík, obzriže sa hore,
o re
r ho\) už je kolo teba drábov celé more
x x

^

(J. Botto: Smrť Jánošíkova)
podobne:
obzorom - šozíorom
xx x - x x x

alebo

avská

do uýše - nedýše
spomnite - vidíte
(A. Sládkovič)
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trojslabičný (keď 3 a 3 slabiky znejú;
rovnako):
Stojí vysoká, divá Poľana
pod ňou dedina Detvou uolaná
alebo: zelená — Elena

0 _ la _ ná

sudcovia — ľudkovia.

Žiaci z básní vyberajú a triedia — jedno až ;
trojslabičné rýmy a značia ich, teda sledujú;
frekvenciu zhodných samohlások a spolu-;
hlások.
Podľa prízvuku poznáme rým mužský
a ženský. Keď rým padne na poslednú prí
zvučnú slabiku slova — menuje sa mužský
(môže byť 1, 2 aj 3-slabičný), keď padne na
ostatnú neprízvučnú slabiku
vzniká rým
ženský.
Mužský 1-slabičný:
xx xx kx
kx kx kx

ciest
yiesť

k
k

Mužský 2-slabičný:
kx xx
kx xx

kx
kx

obrusom
cyprusom

kxk
kxx

ru - som

Mužský 3-slabičný:
kx
kx

XXX
XXX

kx
kx

kxx ... Poľana
kxx ... yolaná

alebo: ozrutných
mohutných

o - la - ná

o - u -tných ...

pričom posledný trojslabičník v trochejskom
prúde považujeme nie vždy za daktyl, ale aj
20

:nejú za trochej s neúplnou stopou, najmä ak je
v prúde trochejskom:

> >
obrusom
k x k
A

>
obrusom
xxx
covia

Ženské rýmy sú zväčša dvojslabičné: hore
až — more, zradný — padni:
ídujú
lepe
polu- Zlapali, zlapali sta vtáčka na lepe
veď valašku zamkli sedem dvermi
v sklepe
sklepe
ižský
ĺ pri-! Jánošík, Junošík, obzriže sa hore:
ížský už je kolo teba drábov celé more,
le na more šíre, more, a ty malý kameň:
rým „Poddaj sa, Jánošík, veď ti je už amen/"
(J. Botto: Smrť Jánošíkova,
Literárna výchova, 8. roč.)
10

Zaujímavé sú aj rýmy vnútorné, bohaté na
zvukovú harmóniu:
A čože vy, páni / čože máte s nami?
- som mačií aj pán Mátal, čo ten Dunaj hatal —
a ten letí skokmi ak pred tisíc rokmi.
I

a - ná

(J. Kráľ: Duma bratislavská,
Literárna výchova, 8. roč., str. 37.)

Zvuková kvalita rýmu je najúčinnejšia na
ch ... konci verša, preto taký rým aj nazývame
koncový. Môže byť niekoľkoraký:
iskom združený — aa, bb;
ale aj striedavý — abab;
21
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trojslabičný (keď 3 a 3 slabiky znejú
rovnako):
Stojí vysoká, divá Polana
pod ňou dedina Detvou oolaná

0

a

na

alebo: zelená — Elena sudcovia — ľudkovia
Ž

Žiaci z básní vyberajú a triedia — jedno až
trojslabičné rýmy a značia ich, teda sledujú,
frekvenciu zhodných samohlások a spolu
hlások.
Podlá prízvuku poznáme rým mužský
a ženský. Keď rým padne na poslednú pri-j
zvučnú slabiku slova — menuje sa mužský
(môže byť 1, 2 aj 3-slabičný), keď padne na
ostatnú neprízvučnú slabiku — vzniká rým
ženský.

—r

Zla]
veď

Jám
už j
mor

„POi

Mužský 1-slabičný:
ix
kx

XX
XX

ix k ... ciest
kx i ... uiesť

Zc

ZVUl

Mužský 2-slabičný:
xx
kx

XX
XX

A čc

kx ixx
kx kxk

obrusom
cyprusom

ru - som- mai
a te i

Mužský 3-slabičný:
kx xxx kx ixx
kx xxx kx ixx

Polana
oolaná

alebo: ozrutných
mohutných

o - la - ná

_
Zv
o - u - tných ... konc
kon
pričom posledný trojslabičník v trochejskom
prúde považujeme nie vždy za daktyl, ale aj ^
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;nejú za trochej s neúplnou stopou, najmä ak je
v prúde trochejskom:
— ná
:ovia

>
obrusom
xxx

>
>
obrusom
k x k
A

Ženské rýmy sú zväčša dvojslabičné: hore
až — more, zradný — padni:
idujú
p0lu- Zlapali, zlapali sťa vtáčka na lepe —
lepe
veď valašku zamkli sedem dvermi
!Žský
v sklepe _ sklepe
10

J31^
lžsk^'
le na
rým

Jánošík, Junošík, obzriže sa hore:
už je kolo teba drábov celé more,
more $fre> more, a ty maiý kameň:
„Poddaj sa, Jánošík, veď ti je už amen/"
(J. Botto: Smrť Jánošíkova,
Literárna výchova, 8. roč.)
Zaujímavé sú aj rýmy vnútorné, bohaté na
zvukovú harmóniu:
A čože vy, páni / čože máte s nami?
j__________________1

som

a - ná

aj pán Mátal, čo ten Dunaj hatal —
a ten letí skokmi ak pred tisíc rokmi.
(J. Král: Duma bratislavská,
Literárna výchova, 8. roč., str. 37.)

Zvuková kvalita rýmu je najúčinnejšia na
'k • • • konci verša, preto taký rým aj nazývame
koncový. Môže byť niekoľkoraký:
skom zcjružený _ aa, bb;
1e
striedavý — abab;
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obkročný — abba;
přerývaný — abcb;
postupný — abc, abc.

„da
slat

výš
k
To všetko, pravda, sú rýmy, ktoré sa na;
školách ešte preberajú, učebnice ich uvádza
1
jú a vyučujúci vysvetľujú na diele samom. No
ský
v rýmovej oblasti treba ísť do väčších hĺbok,
hýt
lebo aj rýmová technika nabrala novšie vývi
pre
nové podoby. Všimnime si len, aké gramatic-:
ké kategórie sa objavujú v rýmoch. A hneď; slo'
ché
nám korešpondujú podstatné mená, prídavné,
mená, slovesá a iné kategórie. Tak napr. Nei
báseň Nehaňte ľud môj (8 slôh po 8 veršov — že
vedno 64 veršových radov) má v rýmoch v 23 mú
prípadoch podstatné mená, čo činí približne a e
40 %. Bohatý je výskyt prídavných mien (17
prípadov). Pri ženskom dvojslabičnom rýme
poukážeme na koncovú slabiku otvorenú a za 
tvorenú:
Cie
čo
mladý — vlády-----> kvety — svety ...
(otvorená končí samohláskou) Lei
kri
horára — volá m---> zárod — národ ...
(zatvorená končí spoluhláskou) kri
Teda rozhodujúca je poloha vokálov (sa
mohlások) a konsonantov (spoluhlások). Za
ujímavá je aj spolupatričnosť 4-slabičných
slov s dvojslabičnými. Keď budeme zisťovat
ich frekvenciu, ľahko vybadáme, že ich vý
skyt je malý:
na podolia — polia;
hlúpy — vás vykúpi;
svetovládny — zradný
Upozornime žiakov, ako trojslabičné rýmo
vé dvojice vpadajú do mužských rýmov, tzv.
22

ted

I

rac
po:
ky
ko’
ráz

>a na
ádzan. No
iíbok,;
vývi-j
ratichned
iavné
napr.
ov —
i v 25
iližne
i [17
rýme
a za •

:kou)
;kou)
(sa|. Zaných
ťovat
i vý-J
kúpi;

ýmo, tzv.

i „daktylský rým“ a ako zasahujú 1 — 2 — 3
slabiky:
výšiny — rodiny
i x x
i x x

spomnite — vidíte
xxx
k xx

Toto vpadanie rýmových dvojíc do muž
ských rýmov je dosť časté! Netreba ani vy
hýbať sa úkazu, kedy rým presahuje slovný
predel — t. j. zvuková zhoda zasiahne nielen
sloveso „ste“, ale aj poslednú slabiku pred
chádzajúceho slova „vykúpení“.
Nehaňte ľud môj, ústa nečisté,
že odhodok /e on hlúpy:
múdrosťou jeho vykúpení ste,
a ešte raz vás vykúpi.
(A. Sládkovič: Nehaňte ľud môj,
Literárna výchova, 8. roč., str. 33.)
Čierna je zástava,
čo nad šachtami vlaje —
Len krv,
krv v baniach,
krv ľudí červená je.
(L. Novomeský: Čierna a červená,
Literárna výchova, 9. roč., str. 56.)
teda: nečisté — vykúpení ste cnie sa — lesa
vlaje — červená je ...
Hudba hlások, najmä na konci veršových
radov má v modernej poézii svoje významné
postavenie. Aj častá nezhoda kvantity [dlžky) rýmových foném (hlások) vzbudzuje zvu
kovú náladu a dodáva celému veršu zvláštny
ráz:

obkročný — abba;
přerývaný — abcb;
postupný — abc, abc.
To všetko, pravda, sú rýmy, ktoré sa na
školách ešte preberajú, učebnice ich uvádza
jú a vyučujúci vysvetľujú na diele samom. No
v rýmovej oblasti treba ísť do väčších hlbok,
lebo aj rýmová technika nabrala novšie vývi
nové podoby. Všimnime si len, aké gramatic
ké kategórie sa objavujú v rýmoch. A hneď
nám korešpondujú podstatné mená, prídavné
mená, slovesá a iné kategórie. Tak napr.
báseň Nehaňte ľud môj (8 slôh po 8 veršov —
vedno 64 veršových radov) má v rýmoch v 25
prípadoch podstatné mená, čo činí približne
40 %. Bohatý je výskyt prídavných mien (17
prípadov). Pri ženskom dvojslabičnom rýme
poukážeme na koncovú slabiku otvorenú a za 
tvorenú:
mladý — vlády----> kvety — svety ...
(otvorená končí samohláskou)
horám — volám----> zárod — národ ...
(zatvorená končí spoluhláskou)
Teda rozhodujúca je poloha vokálov (sa
mohlások) a konsonantov (spoluhlások). Za
ujímavá je aj spolupatričnosť 4-slabičných
slov s dvojslabičnými. Keď budeme zisťovať
ich frekvenciu, ľahko vybadáme, že ich vý
skyt je malý:
na podolia — polia;
hlúpy — vás vykúpi;
svetovládny — zradný
Upozornime žiakov, ako trojslabičné rýmo
vé dvojice vpadajú do mužských rýmov, tzv.
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výšiny — rodiny
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k x x

spomnite — vidíte
k
x x
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Toto vpadanie rýmových dvojíc do muž
ských rýmov je dosť časté! Netreba ani vy
hýbať sa úkazu, kedy rým presahuje slovný
predel — t. j. zvuková zhoda zasiahne nielen
sloveso „ste“, ale aj poslednú slabiku pred
chádzajúceho slova „vykúpení“.
Nehaňte ľud môj, ústa nečisté,
že odhodok je on hlúpy:
múdrosťou jeho vykúpení ste,
a ešte raz vás vykúpi.
(A. Sládkovič: Nehaňte lud môj,
Literárna výchova, 8. roč„ str. 33.)
Čierna je zástava,
čo nad šachtami vlaje —
Len krv,
krv v baniach,
krv ľudí čeroená je.
(L. Novomeský: Čierna a červená,
Literárna výchova, 9. roč., str. 56.)
teda: nečisté — vykúpem ste cnie sa — lesa
vlaje — červená je ...
Hudba hlások, najmä na konci veršových
radov má v modernej poézii svoje významné
postavenie. Aj častá nezhoda kvantity (dĺž
ky) rýmových foném (hlások) vzbudzuje zvu
kovú náladu a dodáva celému veršu zvláštny
ráz:
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čičíka — privyká (a : á)
roztvorí — hory (í: y)
sprostý — múdrosti (ý : i ]
zabil — zvábil (ai : ái)
van — orgován {a : á)
pozerá — cmitera (á : a)
praská — vráska ... spola — volá ...

kvíli

aleb

Keď
ktož
Spoj

(I. Krasko)

Báseň Nehaňte lud môj i Otcova roľa pria „rýr
mo prekypujú týmito nezhodami, čím sa zmy Po i
sel jednotlivých veršov drsno až disharmo král
nický stupňuje a vytvára určité napätie
a dramatičnosť.
Nezhoda timbru spoluhlások (farbitosť spo
T:
luhlások) týka sa zväčša hlások 1 : ľ a ň : n:
mor
rôzi
Poľana : voZaná skáZ : diaZ' nedeľa : z tela
ma
(A. Sládkovič: Detvan)
alebo:
krá:
rána : zaháňa
pZachty : šľachtí
tieň : len
P
(Smrť Jánošíkova) me

mei
všír
mei
sta'
svo
a i
nac
P
letom : svetom; tichý : pýchy; nemá : plemä;
i rov
sila: otvorila
• rab
Kvalita týchto rýmov stúpa, ak sa rýmujú ver
slová rozličných gramatických kategórií:
mo
Z významovej stránky rýmu si všímame
významovú kvalitu rýmových slabík, grama
tické kategórie a ich morfologické vzťahy.
Teda rýmové hlásky môžu tvoriť slovo, alebo
sú čiastkou hlások, ktoré tvoria význam slo
va. To sú rýmy štěpné:
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kvíli: sily;
alebo:

chytia : žitia
(I. Krasko: Zmráka sa)

Keď sa ruka s rukou spojí,
ktože reťaz takú zlomí?
spojí: v boji
Spojených srde tlkot v boji
(J. Jesenský: Bratstvo, rovnosť)
„rýmové echo“:
Po úbočí, kde tnú divo slnka strely,
kráľovstvom sa svojím ovce rozprestreli
(F. Král: Pastier sníval)
Tieto rýmové hlásky patria do kmeňovej
morfémy.4 Ak rýmové hlásky vytvárajú iba
rôzne koncové slabiky, vznikajú rýmy gra
matické, čiže plané:
krásneho : vzácneho;

spievajúci: tancujúci

Pri kombinácii gramatických kategórií v rý
me je vysoký výskyt kombinácie podstatného
mena a slovesa. Pri podstatných menách si
všímame, aký majú zástoj napr. podmet, pred
met atď., čím len zosilujeme u žiakov pred
stavu, že báseň to sú vlastne vety v plnej
svojej členitosti a nie teda čosi odtrhnuté
a izolované, akoby povýšené na istý druh
nadprirodzenosti.
Podstatné mená združené rýmom, ak majú
rovnakú morfologickú formu, zvýrazňujú paralelnosť veršových radov a vyzdvihujú sa
verše ako rytmické jednotky. Skúmanie rý
mových kombinácií na slovesách nás upev25

ňuje nielen vo výcviku slovesných tvarov, ale
a] pomáha podľa jednotlivých slov dokresľo
vať postoj básnika k životu. Práve tam frekventujú slová plnej významovej nosnosti a ci
tového vibrovania.
Majme na zreteli, že poetikou chceme vy
chovávať a nielen podávať súhrn schématic
kých pravidiel. Všetky zákonitosti výstavby
diela upevňujú v žiakovi zmysel pre poriadok.
Cíti ho v rytme, rýme, intonácii, v motivickej
výstavbe, ako on prebieha od jednotlivin až
po všeobecné uplatnenie. Uvedomovaním si
tohto poriadku pestujeme v žiakovi zároveň
techniku myslenia, a to hneď od harmonic
kého znenia vokálov až po slovné významy
rýmových dvojíc, z ktorých možno znateľne
vyznačiť a vytušiť, aký je životný postoj bás
nika k dobe, k okoliu, k sebe a pod.
Pri rozbore diela nebudeme rozoberať na
silu vedecky a dopodrobna tú-ktorú zložku
diela len preto, aby hodina sršala vedeckými
a modernými termínmi a metódami (pojem
často iluzórny), akoby sme tým chceli doku
mentovať, že k básnickej kultúre sa najviac
priblížime, keď ju budeme vysvetľovať len
a len exaktne. Pre poetiku je bytostne potreb
né dívať sa na básnické dielo ako na plynulý
vývojový prúd, ktorý vznikol za istých vzťa
hov — treba ho teda chápať ako jav historic
ký. Nesnažme sa dielo mechanicky zaradiť
podľa určitých a vychodených definícií do
istých literárnych druhov. Nevyhraňujme tie
to druhy, neoddeľujme ich podľa akéhosi trie
denia, ale naopak, vyzdvihujme a poukazujme
na živé formujúce sily, ktoré dielo sceľujú,
dávajú do vzťahov, a tak usmerňujú celkom
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zákonito zložitosti nielen jazykového prejavu
vo všetkých jeho zložkách, ale stavajú pred
žiaka celý systém básnickej partitúry, kde sa
najlepšie naskytuje príležitosť ukázať všetky
tie vnútorné premeny a vzťahy medzi slovom
a skutočnosťou, v mene ktorých sa usilujeme
priblížiť literárnu výchovu k životu, aktivizo
vať žiakov, záujemcov, podnecovať k vlastnej
tvorbe, k väčšej iniciatíve, rozvíjať ich este
tické činnosti, a tak spolu s ostatnými zbeh
losťami pripraviť ich na verejnoprospešnú
kultúrnu prácu.
V jednotlivých rozboroch nedetailizujme
naraz aj metrické schémy, aj rýmy, prípadne
ešte i motívy. Ľahko by naše „výskumy“ vy
ústili v mechanické aplikácie. Poetika má vy
pestovať v žiakovi také schopnosti, ktorými
sa bezpečne dostane k správnemu a globál
nemu pochopeniu diela. Veďme žiaka k tomu,
aby si pri rytme, rýme, motivickej výstavbe
uvedomil, ako sa tieto zložky začleňujú nie
len do rozoberanej básne, ale aký majú podiel
na celej básnickej výstavbe vôbec. (Veď naj
novšia poézia veľmi málo užíva rým, opúšťa
metrum, stráca sa rytmická schéma stôp
a prichádzajú novšie a novšie zložky.) Učiteľ
pri rozbore diela má vedieť, ktorý zreteľ bude
uplatňovať, ktorej zložke dá plastickejšie vy
niknúť. Ak sme sa rozhodli pre báseň, na
ktorej chceme objasniť problémy rýmov, po
tom ostaňme iba v rýmovej oblasti a usilujme
o také základné navrstvenie rýmových zlo
žiek (rytmické, zvukové, významové, grama
tické kategórie, významové zaťaženie rýmu
júcich slov, výskum rýmoviek, rýmové echá,
ich intonácia a pod.), aby bolo zrejmé, že
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úloha rýmu nie je formálne ozdobná, ale
funkčne spätá s celkovou štruktúrou verša
a jeho výstavby, že aj tu je prirodzená súvzťažnosť literárneho vývinu s vývinom spo
ločenským, lebo veď práve na koncoch ver
šových radov sa upevňujú slová významovo
najzávažnejšie, ktoré z rýmovej lexiky glo
sujú nielen hudobné invencie a hudobné mo
dely, významové napätia, ale neraz dokumen
tujú aj životný postoj básnika k súčasnosti,
pričom práve z tohto sa odráža celý systém
vzťahov, ktoré dotvárajú umelecké dielo.
Na domácu úlohu často dávam žiakom vy
pisovať rýmové dvojice (kde sa objavuje
napr. sloveso) a z týchto slov potom určovať
charakteristiku jediným slovom, najviac slov
ným spojením:
nenadája: šuhaja (Príchyl k rodisku)
čičíka: -privyká
rozhorí: hory (voľnosť v horách)
hviezdy : brieždi (úsvit)
zmyje : žije (nádej) ...
Pravda, tieto rýmové dvojice skúmame
v celom veršovom rade a nie izolovane. Teda:
Mať žne, a kto to dieťa čičíka?
Sum lístia storočných dubov,
A k akej piesni chlapča privyká?
Vietor duje horou hrubou ...
(A. Sládkovič, Detvan)
Alebo aký obraz nám vyvstane z podstat
ných mien v básni Mor ho!:
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na podolia — polia, vodu — rodu, valí —
brali, táborom — priestorom, stolci — paholci,
v zbroji, moravy —- slávy, snemu — kraju,
cárovi — slovy, noha — boha, z neba — chle
ba, zbojom, dvere — dôvere, Slovanom — pá
nom, práva — sláva, nivy, pod nohy, vlasti,
QOVO
jarmo,
osudu — ľudu, nebesá, vetvu pokoja ...
glomoVýznamová oblasť týchto slov navodzuje
nenjasný
a zreteľný obraz, scenériu krajiny, kde
osti,
dej
prebieha,
nijako ho neretarduje, ba akoby
;tém
záber za záberom zámerne prekrýval význa
mové štýly:
i vyvuje .. .a lit z našich mozoľov: ale bláhal darmo!
ovať
Dal nám Boh zas dobrý deň, zlomili sme
ílovjarmo.
... zem, ktorú v údel dali Slovanom nebesá,
tá zem hrobom každému vrahovi stane sa.
ale
řerša
i súspover-

ime
3da:

an]
tat-

čože nám nesie: či meč, či vetvu pokoja?
(Mor ho!)
čím sa dosahuje nielen vývojová postupnosť
deja, ale aj častá kontrastujúca protipólovosť,
ktorá vytvára napätie v situáciách. Podobne
dával som prídavné mená s podstatnými (epi
tetá]: rovné polia — šíru vodu, slovenskému
rodu — na vysokom brali — ďalekým priesto
rom — na zlatom stolci — tuhí to paholci —
v jasnej zbroji — žírne moravy — strašný
ohlas — podlá duša — kradmou rukou —
stovekými lipami — svätým ohňom, krvavé
pobrežia — jasných orlov — v boji svätom ...
A keď sme porovnávali výskyt čírych pod
statných mien a výskyt epitet, bolo zrejmé,
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že epitetá dodávajú miazgu významovému teóri
slovu, napínajú ho farbitosťou, citovosťou, ticky
zvýrazňujú náladu, spresňujú, určujú a vy Ije di
medzujú, uštedrujú základným slovám ume- diskc
leckosť a poetičnosť. Práca sa darila, žiaci
V i
mali z nej radosť, lebo v slovách a veršoch de r<
objavovali nové vzťahy, vnikali do hĺbky, kde s pr<
možno objavovať a čítať prirodzenú krásu. toly
A na tejto radosti sa sami podieľali. A keď
Rý
sme si premietli epitetá aj do slohovej práce
(obyčajne koncom týždňa), s kultúrou a este
f „a Vi
tikou slova boli sme si načistom. Žiaci už so kde
slovom nehazardovali, akási žiacka umeleckosť a zodpovednosť bola v nich a o to práve
v tejto estetickej orientácii išlo.
Po
A tak cieľom takej literárnej hodiny je
zc
vlastne prenikať do rytmicko-syntaktickej
Jarn
a potom sémantickej výstavby. Je pravda, že
s1
štúrovská poézia má svoje špecifické zvlášt
str.
nosti pokiaľ ide o veršovú štruktúru, no jed
P
nako v uvedených rýmových dvojiciach (a je
8. rc
ich v učebniciach Literárna výchova dosť)!
o
je zrejmé, ako zložka rytmická sceľuje celý
8. rc
verš. Jej sa podriaďuje syntax, veršová into
nácia, eufónia a výber slovného materiálu
Rj
(lexiky). Pravda, s rytmom úzko korešpon
duje a je priamo spätá výstavba významová. let Nechcime naučiť nové postupy pri rozbore
R
diela naraz na získaných a ozrejmených zá
né)
kladoch štrukturálnej poetiky — ale ak chce
me pohnúť stojatými vodami, nezaobídeme sa slat
bez týchto poznatkov teórie výskumu veršo rie
(sai
vého rytmu a sémantiky. Ide len o to, aby
poc
sme žiakov zapojili do celého procesu „ma
lých výskumov“. V učebnom roku je dosť času
F
na preberanie literárnych foriem a literárnej
ká
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vérnu
tsťou,
a vyumežiaci
ršoch
', kde
:rásu.
. keď
práce
este□ž so
electráve

teórie. Pravda, treba nám pracovať systematicky a cieľom tejto systematickej práce nech
je dielo samé, a nech sa ono stane aj východiskom týchto výskumov.
V dvoch hodinách po 30-minútovom výkla
de rozhodne dostatočne oboznámime žiakov
s problematikou rýmu. Na záver tejto kapi
toly navrhujem postupovať takto:
Rým: zvuková zhoda hlások na konci verša.

„a voj za vojom divým útokom ta letí,
kde boj za cára bijú tie slovanské deti..
(Lit. výchova, 8. roč.)
Poznáme rým:

ly je

združený (aabbcc), báseň Mor ho!,
aCk^e ' Jamá Piese^, str. 39;
striedavý (ab ab), K ľudu mládež,
'lášt-1
.
f str. 57;
přerývaný (abcb), Otcova roľa, L. v.,
(a je 8. roč., str. 136;
lost)
o b k r o č n ý (ab ba j, Krvavé sonety, L. v.,
celý
8. roč., str. 60, 61.
intoriálu
Rýmová dvojica:
ponchorá
zradný — padni
svet hora
tová. let
bore
Rýmy: stepné a gramatické (pla
i záné),
rýmy mužské a ženské, rýmy 1—2—3hceslabičné,
zisťovať, ktoré gramatické kategó
íe sa
rie
sú
obsiahnuté
v rýmoch, ktoré hlásky
:ršo(samohlásky)
sú
najčastejšie
— podľa toho
aby
pochopiť
náladu
a
ladenie
básne.
,mačasu
Funkcie rýmu: e u tonická, rytmic
rnej ká a významová.
—

—

31

Na domácu úlohu nech žiaci vyrátajú a sle
Slo
dr
dujú výskyt podstatných mien, prídavných
mien a slovies v % a tieto zaznačia na grafe. Počet
Takto zistia, ktorý slovný druh je najfrekven (výsk
tovanejší či už v oblasti výskumu rytmu
alebo rýmu. Tríbi sa ich logické myslenie %
a slovo otvára im nevídané nové svety.
Ukážka grafu z výskumu rýmu 9-slohovej
(36 veršov) básne Pavla Horova: MLÁDEŽI Jan
chova
(Literárna výchova, 9. roč., str. 148).
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kvenytmu
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Slovný
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Podstat Prídav
né mená né mená

Slovesá
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Počet
(výskyt)

Janko Kráľ: JARNÁ PIESEŇ (Literárna vý
chova, 8. roč., str. 39).

Slovný
druh

Podstat
né mená

Prídav
né mená

Slovesá

Počet
(výskyt)

19

3

5

%

68

10,7

17,8

Prí
slovky [
1
3,5

Z grafov je zrejmý bohatý výskyt podstat
ných mien, ktoré vysoko dominujú nad ostat
nými slovnými druhmi a nás len utvrdzujú
v tom, že básnici do rýmov kládli slová plnej
významovosti, nosnosti a závažnosti. Dejovosť
v obidvoch básňach sa retarduje (malý vý
skyt slovies), vystupuje opis situácie, jej mo
tivovanie. Monológ a dialóg. Na podloženie
diagramov žiada sa ešte „výpis“ rýmujúcich
sa slov, aby takto tonalita celej básne vy
ústila do sémantickej sféry, ktorá si nás pod
maňuje nielen v celkovom doznievaní, ale je
schopná „chytiť nás za srdce“ už aj v rýmovej časti:
mládeži: záleží, kráča : vtáčat, veselí: zba
belých, v práci: posmievači, neláskou : teraz
kov, včera: viera, v srdciach znie: bez bázne,
konštrukcii: v tejto chvíli...
(P. Horov: Mládeži)
nôtu : životu, zeme : budeme, borí: hory, ro
dy : slobody, svätá : nezahatá, skazou : víťa
zov, na závadě : všade ...
(J. Král: Jarná pieseň)
Naznačili sme tu iba dva postupy: graf
a triedenie rýmových dvojíc. Pravda, z týchto
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nepatrných „výskumov“ rozboru rýmov alebo
koncových radov verša ľahko vybadáme, že
žiak začína vnikať do výstavby, do súvislosti
vzťahov mnohých komponentov, ktoré keď
správne zložku po zložke zapojíme do celého
procesu, dostaneme žiakov na správnu cestu,
ktorá vedie zodpovedne k umeleckej kultúre.
Preto učivo literárnej teórie nemožno vyvo
dzovať a utvrdzovať len a len na diele samom.
Musí mu predchádzať vedomá, sústavná prí
prava s celoročným a celoliterárnym zame
raním. Treba si v jadre tohto plánu uvedomiť,
že máme tri oblasti: Poéziu — Prózu a Drámu.
Pre poéziu navrhujem takéto členenie učeb
nej látky: rytmus a veršové rady — rým —
veršová intonácia — syntax a eufónia — bás
nický jazyk (básnická lexika, slovná zásoba
diela, básnické pomenovanie, metafora, trópy
a epitetá). Cieľom tohto rozdelenia — ktoré
si nijako nenárokuje objaviteľstvo ani spase
nie a záchranu literárnej výchovy — je pri
viesť žiaka na takú vedomostnú úroveň,
z ktorej by bol schopný preberať modernú
literatúru, ktorá je už hojnejšia v ukážkach
aj rozboroch. Pravda, jednotliví jej predsta
vitelia sú vývojové zaradení do učebnej látky,
čím tvoria tak spojivo s predchádzajúcimi
generáciami a kde teda snaha po vniknutí
do tejto oblasti estetickej je bytostne závažná.
Ale o akúže vážnosť tu ide, keď doteraz na
prijímacích pohovoroch ani jediná otázka
nebola z literatúry ani z jej teórie?! (Myslíme
zo ZDŠ na SVŠ a stredné školy.) No v posled
nom roku badať už predsa aké-také „zvlne
nie“ aj v literárnej orientácii. Nech sú kriti
ky, polemiky, ako aj náhľady vyučujúcich
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akékoľvek a čo i neraz si v jadre odporujúce,
často subjektívne vyhrocujúce, ak chcete epi
gónske, chaotické — čo, pravda, často súvisí
s neinformovanosťou i s neznalosťou proble
matiky, nedostupnosti odbornej literatúry,
nesústavnosť v sledovaní vývojovej kontinui
ty literárnej teórie atď. — konštatujeme, že
toto nové umenie je tu, má odlišný štýl, od
lišné postupy od štýlov predošlých. Treba len
z veľkej a pestrej plejády vyberať si tie po
stupy a závery, ktoré sú umocnené rovnakým
základom, ktoré sú spoločné pre celý tento
nový pohyb. A práve o tohto spoločného me
novateľa ide, ak nechceme pokulhávat za
vývojom európskym a svetovým. Koniec kon
cov čas najlepšie prehodnotí, vytriedi a umoc
ní celý vývoj. Ale naša škola v tomto procese
stojí uprostred, usmerňuje ho a dáva mu prí
ležitosť širokého uplatnenia — je teda prie
kopníkom nových a moderných metód. Tak
je to v pedagogike, v psychológii, v učebných
predmetoch, v učebných osnovách, a teda aj
v tomto skromnom príspevku, ktorý chce ten
to vývoj urýchliť a udomácniť v školskej
praxi. Pravda, toto udomácnenie má svoje
obzory, svoju zákonitosť, svoje postupy, kto
rého východiskom aj cieľom je žiak.
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VOĽNÝ VERS

Voíný verš zaujal významné postavenie
v našej literatúre po prvej svetovej vojne
a často zvykli sme ho nazývať povojnovým
veršom. Ak Kraskov verš znamená značné
uvoľnenie oproti veršu Hviezdoslava a Vajanského, tak povojnový verš (Smrek, Lukáč,
Poničan, Novomeský, Beniak ..najmä nad
realizmus, pokračuje výrazne v tomto uvoľ
ňovaní. Veď vzniká ako protiklad strohému,
jednotvárnemu pravidelnému metru. Voľný
verš si nepredstavujeme ako ľubovoľnú a na
skrze uvoľnenú organizáciu verša s nerovna
kým počtom slabík, ktoré sa v koncových
radoch kde-tu aj rýmujú, ale „označujeme
ním prozodický systém, ktorý má menej kon
štantných metrických prvkov než starý tra
dičný systém. Ak užívame výraz voľný verš
ako metrický termín, mienime ním veršový
typ, v ktorom je minimum prvkov vytvárajú
cich metrický impulz.“4’
Pravda, rozloženie veršov je nepravidelné,
aj slohy majú tendenciu brániť sa pravidel
ným klasickým počtom veršov (4, 5, 6, 8 atď.j.
Vo voľnom verši je výskyt veršov pestrý, rôz
ny, nepravidelný od 1 až 13 aj viac slabík.
V jednom verši stačí len jediná hláska ó,
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ach, och ..., kým v inom tej istej slohy (stro
fy) zaznieva 15-slabičný verš. Teda aj dĺžka
verša je rôzna. No pri tejto rôznosti treba
nám hneď na začiatku zdôrazniť, že voľný
verš má svoju vnútornú mieru, má svoje zá
konitosti, ktorými si ešte uvedomujeme, či
veta zaznieva vo verši a či v próze. A práve
tie verše, ktoré tvoria nerovnaký počet slabík,
nerovnaké úseky, tie sa osamostatňujú z ryt
mického prúdu, z rytmicko-syntaktickej or
ganizácie a snažia sa nám vsugerovať rôzne
tempo verša. Pravda, táto variabilita je zá
vislá na variáciách v počte slabík. No oči
vidne si tu uvedomujeme, že pri čítaní dlhých
veršov máme snahu tempo zrýchľovať, kým
pri krátkych spomaľovať. Je prirodzené, že
pri spomaľovaní zdôrazňujeme určité slová,
z čoho jasne vychádza, že aj rôzne dĺžky
veršových radov sa v plnej miere podieľajú
na významovej výstavbe básne. A tak každý
taký verš vnímame ako uzavretý myšlienkový
celok, pričom zas na druhej strane narúšame
spolupatričnosť susedných veršov či už pred
chádzajúcich alebo nastupujúcich. A keď
k tomuto komplexu zložiek pristupuje ešte
obmedzená interpunkcia, vtedy si zreteľne
uvedomujeme novú zložku — veršovú intoná
ciu, ktorá je ďalším stavebným materiálom
básne.
Čierna je zástava,
čo nad šachtami vlaje.
Len krv,
krv v baniach preliata,
krv ľudí červená je.
(L. Novomeský: Čierna a červená)
38

V našej ukážke verš: Len krv strháva na
seba intonáciu, intonačný prúd a snaží sa
časovo vyrovnať s predchádzajúcim alebo na
sledujúcim veršom. Vystupuje tu ako into
načná jednotka s plným významom, kde sa
aj recitačný prúd spomalí, aby významovosť
zodpovedala veršovému spádu. Akými ďalší
mi stupňami sa uberá vývoj verša (voľného
verša), najlepšie si ozrejmíme na konfron
tácii dvoch ukážok. Prvá už uvedená báseň
Čierna a červená — druhá od V. R e i s e l a
zo zbierky „Neskutočné mest o“:
Jedného dňa odchádzam z domova
Je práve jeseň a lietajú tie bezútešné kŕdle
vtákov
Idem neviem kam som z toho skoro smutný
Najprvší anjel by neodohral teba otvorená
rana strachu
Dnes odídem
A nikdy sa nevrátim
V 5-veršovom úryvku prvej ukážky každý
verš sa zakončuje syntaktickou pauzou (čiar
ka, bodka ...) a pri rozličnej dĺžke, teda ľu
bovoľnej premenlivosti počtu slabík, je ešte
ako-tak očividná stopová rytmická organizá
cia, ktorá verš utvrdzuje v prozodickej sché
me, ktorá verš zjednocuje a vyzdvihuje
(tendencia jambická, príp. trochejská s predrážkou):
Čierna je zástava,
čo nad šachtami vlaje

k x x k x x
x| x x k x |x x

V druhej ukážke už ani sluchom ani rozbo
rom nevieme odhadnúť a určiť usporiadanie

stopových schém, nemožno vysledovat zre Trc
teľnú stopovú organizáciu vo veršových ra kový
doch. Vynořuje sa stopová nerovnosť, opúšťa význí
sa stopový základ, pričom slová (prípadne znaki
slovné celky] sa vo verši voľne premiestňujú vývo;
a tvoria „voľnú“ rytmickú variáciu. Do roz ako i
boru týchto veršov už nemožno ísť so „stopo nácic
vou“ výzbrojou, lebo základnou jednotkou teľ or
veršového rytmu nie sú stopy, ale celý verš. na k
Keď si čítame verš po verši, na začiatku ; rytm
každého verša a najmä na jeho konci, poci
Zi
ťujeme hudobno-melodický útvar, zreteľne podo
vnímame, ako sa opakuje od verša k veršu stupí
istý intonačný zhluk, akási melodicky sa opa ný si
kujúca schéma, ktorá vytvára metrický im dza
pulz. Verše uvedenej básne nemajú stopovosť, zhôd
nemajú rým, a jednako jej veršové rady vy m i c
znievajú ako verše. Deje sa to zásluhou into — R
nácie (určitý výškový pohyb hlasu), ktorá je
vy
nositeľom rytmického dojmu. Vzniká tu akýsi
Pa
intonačný obrazec, ktorý sa stále opakuje.
rady
Teda monotónna intonácia s kadenciou (kle
saním) ku koncu veršového radu. Veršová
intonácia, ktorej charakteristickým znakom Kraj
je jej dvojdielnosť, sa prejaví práve v tempe havr
a výške hlasu. V prvej časti dvojdielnosti čí I mi
tame spočiatku pomaly, potom tempo zrých dve
ľujeme a v závere druhej časti „dvojdielnosti“
opäť reč spomaľujeme a reč klesá (kaden aleb
cia), čo graficky vyzerá takto:
Oblc

zřeh raDúšťa
adne
tňujú
roztopoitkou
verš.
:atku
poci:el'ne
'eršu
opaimvosť,
r vyintorá je
kýsi
aije.
klešová
kom
mpe
i číých>sti“
ienýžke

Treba si uvedomiť, že pre akýkoľvek jazy
kový prejav je intonácia dôležitým nositeľom
významu (vetná intonácia j, ktorej základným
znakom je tiež dvojdielnosť.5 A tak v ďalšom
vývoji uvoľňovania verša javí sa nám verš
ako intonačná jednotka, v ktorej pôsobí into
nácia veršová aj vetná. Je ona jediným nosi
teľom veršovej výstavby, lebo tvorí základ,
na ktorom sa uskutočňuje nielen básnický
rytmus, ale aj ostatné veršové zložky.
Z uvedeného rozboru je zrejmé, že metrický
pôdorys verša sa uvoľňuje a do popredia vy
stupuje intonačno-rytmické členenie. Tradič
ný stopový paralelizmus je na ústupe. Nahrá
dza ho paralelná stavba vetná aj veršová,
zhoda veršových a vetných rozhraní, r y tmicko-syntaktický paralelizmus
— R S P.
Vysvetlíme si tieto pojmy bližšie:
Paralelná stopovosť — rovnaké veršové
rady:

Krajina šírošíra
havranom farbu vzala.
I milá z Ostravy
dve oči mala.
(Čierna a červená]
alebo:

Obloky primitívne
zažiaria v noci prepodivne
celé to osvetlené krídlo
fabriky
vyzerá ako cárske sídlo
(Fabrika v noci]

ie
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Paralelná stavba vetná:
S tvárou vážnou a bledou
oceľou vládne, platinou, meďou

Ry
1izm
ve týr
rizuje

(Fabrika v noci Mm
Kraj celý
i biely sneh
krajina šírošíra
i milá z Ostravy

Robot,
a huď
Pozdrt

; Ryt:
čuje p
lizujúi
Čierni sú baníci...
na koi
čierny je oheň kamenný ...
dajú c
čierna je zástava ...
sa usl
(Čierna a červenáídiváci
verš ]
Voľný verš už skrýva tú vlastnosť, že salobmie
v ňom kladie dôraz na konfrontáciu rytmicf K s
kej výstavby susedných veršov. Pravda, sú aj!aJ ver
iné prostriedky konfrontácie susedných ver (rovn
šov, než je rým. Je to rovnaká syntaktická
stavba pri rôznosti dĺžky a rytmickej organi Čiern
zácie (pozri ukážky). Vo veršoch: Kraj cel<< čierni
i biely sneh / krajina šírošíra ... vystupují čierni
pravidelne substantiva, ktoré majú prívlast í
kové adjektíva — to je rovnaká výstavba gra a inc^
matická — paralelizmus podčiarkuje zhodí
aj rozdiely rytmickej štruktúry veršov. SynPre^°
taktické vzťahy sa uskutočňujú nielen vc Pre^°
vnútri verša, ale zreteľne ich pociťujeme aj Vreco
na koncoch veršov. (Rytmicko-syntaktický Pre^°
paralelizmus — R S P, keď koniec verša jtj;
zároveň aj ukončením vety, čo zdôrazňují Precc
bodky, čiarky.)
alebo:
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Rytmicko-syntaktický parale
lizmus stáva sa rytmickým činiteľom prá
ve tým, že syntaktické ukončenie charakte
rizuje už ukončenie rytmickej jednotky:
110CÍ Prídite na ples, diváci!
Robotník bude pri práci
a hudba tá mu bude hrot:
Pozdravujem ťa nastokrát!
J Rytmický spád uvedených veršov nám ur
čuje pravidelná paralelnosť stôp, ďalej signa
lizujúce rýmy a záväzné syntaktické pauzy
na konci veršových radov. Vetné hranice spa
dajú do rytmicky závažných bodov verša, čo
sa uskutočňuje na konci — teda na slovách:
■vená)Idiváci : pri práci, hrať : nastokrát. Každý
verš je tu ukončenou vetou, čo sa pravidelne
že ss obmieňa.
ytmic K syntaktickému paralelizmu prispievajú
, sú aj aj verše začínajúce s anaforickou platnosťou
h ver (rovnaké začiatky veršov):
ktická'_
rgani Čierni sú baníci,
j ceičierny je oheň kamenný,
:upujť čierna je zástava,
[vlastí
(Čierna a červená)
a gra 3 inde:
zhôd J
gyn Prečo mu mať otrokyňa život dala?
3n vc Preč° materskou ho láskou nezhrievala?
me ajPre^° nezr°dil sa pyšným panským deckom?
(tick\ Preč°> hladom štvaný, žobrať chodil
rša j
s vreckom?
zňuji Preč° spoločnosť mu školy nedopriala?
(F. Kráľ: Pastier sníval)

i
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Paralelná stavba vetná:

i Ry

1izn

ve tý
S tvárou vážnou a bledou
:rizuje
oceľou vládne, platinou, meďou
(Fabrika v noci
Prídit
Kraj celý
Robot
i biely sneh
I a hue
Pozdi
krajina šírošíra
i milá z Ostravy
Ryi
čuje i
alebo:

lizu j ú

na ko
Čierni sú baníci...
dajú
čierny je oheň kamenný ...
[sa us
čierna je zástava ...
(Čierna a červenámivác
(verš i
Voľný verš už skrýva tú vlastnosť, že sa obrniť
v ňom kladie dôraz na konfrontáciu rytmic i K ;
kej výstavby susedných veršov. Pravda, sú aj aj vei
iné prostriedky konfrontácie susedných ver-|(rovl1
šov, než je rým. Je to rovnaká syntaktická!
stavba pri rôznosti dĺžky a rytmickej organi- Čiern
zácie (pozri ukážky). Vo veršoch: Kraj celý čiern
i biely sneh / krajina šírošíra ... vystupujú čiern
pravidelne substantiva, ktoré majú prívlast
kové adjektíva — to je rovnaká výstavba gra a ind
matická — paralelizmus podčiarkuje zhody
aj rozdiely rytmickej štruktúry veršov. Syn Prečc
taktické vzťahy sa uskutočňujú nielen vc preče
vnútri verša, ale zreteľne ich pociťujeme a; prečc
na koncoch veršov. (Rytmicko-syntaktick\;P7’e!?c
paralelizmus — R S P, keď koniec verša je L
zároveň aj ukončením vety, čo zdôrazňuj! jPrec(
bodky, čiarky.)
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Rytmicko-syntaktický parale
lizmus stáva sa rytmickým činiteľom prá
ve tým, že syntaktické ukončenie charakte
rizuje už ukončenie rytmickej jednotky:
ll0LÍ Prídite na ples, diváci!

Robotník bude pri práci
hudba tá mu bude hrať:
Pozdravném ťa nastokrát!
j Rytmický spád uvedených veršov nám ur
čuje pravidelná paralelnosť stôp, ďalej signa
lizujúce rýmy a záväzné syntaktické pauzy
na konci veršových radov. Vetné hranice spa
dajú do rytmicky závažných bodov verša, čo
sa uskutočňuje na konci — teda na slovách:
vená) diváci : pri práci, hrať : nastokrát. Každý
verš je tu ukončenou vetou, čo sa pravidelne
že sa obmieňa.
tmie- K syntaktickému paralelizmu prispievajú
sú aj aj verše začínajúce s anaforickou platnosťou
i ver- (rovnaké začiatky veršov j:
;tická
■gáni- Čierni sú baníci,
ceiý čierny je oheň kamenný,
upujú čierna je zástava,
(Čierna a červená)
vlast
a
inde:
i gra
diódy
Syn Prečo mu mať otrokyňa život dala?
m vc prečo materskou ho láskou nezhrievala?
ne a prečo nezrodil sa pyšným panským deckom?
tick\iPrečo, hladom štvaný, žobrať chodil
s vreckom?
-ša j t
zňují Pre&° spoločnosť mu školy nedopriala?
(F. Kráľ: Pastier sníval)
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i x ja
Vo voľnom verši počet slabík je volrou. Vc
a rým sa zvukovo už uvoľňuje. Objavuje Ambici
asonancia (zhoda spoluhlások], ba voľný ve^rga ^
je už aj bez rýmov. Začiatky a konce veršová
nie sú metrický ustálené. Začiatky majú zvä^ stop
ša schému xxx alebo x i x. Verš začírimb).
alebo zostupným slovným celkom (daktylgnej
alebo je namiesto daktylu slovný celok vzjkutoč
stupno-zostupný — „obstupný“ s jednoslabiiu p,
nou neprízvučnou anakrúzou. Po týchto Zŕranke
čiatkoch pokračuje verš jambický (slov^n^ck
prízvuky na párnej slabike), napr.:
3r§i n
idelne
zažiaria v noci prepodivne k x x | x x | k x | xizov (
a hudba tá mu bude hrať
x k x | x x j k x | xrčitýci
(J. Smrek: Fabrika v notpy r
voľné]
„a“ je tu neprízvučná anakrúza.
izovar
pi r] p

a

Teda vo voľnom verši poprevratovej slover
skej poézie je zrejmá nestálosť hraničný|av aj
bodov (začiatky a konce veršov), ale zato °Pud
závažné ustálenie vnútorných slabík (t. j. tiP tu j
ktoré idú po nástupnom daktyle alebo trs^íutoc
cheji s predrážkou):
fPu*z
omie \
áseň,i
Čierni sú baníci,
e tent
vražedná čerň ich raní,
Čierny je oheň kamenný
ierna
zo zeme čiernej dolovaný.
o nad
Čierna je zástava,
čo nad šachtami vlaje.
Čítali
(L. Novomeský: Čierna a červený^m
Dstreb
V uvedenej ukážke sú zrejmé daktylský p
začiatky — len posledný verš ich narušu
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i x jambom, prípadne trochejom s predrážvolrou. Vo všetkých veršoch pokračujú záväzné
/uje ^mbické stopy. A tak z prísne stopového
ný vehr§a daktylsko-trochejského ostala iba dakverš&iská stopa, ktorá sa nepravidelne zamieňa
úzvä^ stopou jambickou (ide vlastne o uvoľnený
začhjmb). Časté sú verše, ktoré pri svojej rozaktylgnej dĺžke (nepravidelný počet slabík]
ak vzjkutočňujú určitú stopovú rytmickú tenden)slabiiU- a tak čím voľnejší je verš po rytmickej
hto zfránke, tým väčšmi do popredia vystupuje
(sloviinkcia syntaktickej stavby. V pravidelnom
arši nás zaujíma rytmus preto, lebo sa praidelne opakuje istá skupina rytmických dôkx ^izov (veršov, stôp] tak, že už očakávame na
k x xrčitých miestach opakovanie rovnakej skuv noc^y rytmických dôrazov. A tak podstata
voľného verša“ je v tom, že po útvare orgaizovanom istým spôsobom očakávame, že
slovgpde a zaznie útvar rovnako organizovaný,
.g . ravda, toto očakávanie sa zväčša nesplní,
zato °PU(i k očakávaniu istého rytmického prúdu
t j tiol tu (naladí ho hneď prvý verš], ale sa nelbo tr|kutočnil. Ak by sa tento rytmický popud —
npulz stratil, tým by sa stratilo aj v nás veomie verša a chápali by sme kontext nie ako
áseň, ale ako prózu. Skúsme vytrhnúť z báse tento verš (dvojveršie]:
ierna je zástava,
o nad šachtami vlaje.

Čítali by sme ho jednoducho ako súvetie,
ervenájtrhnuté od svojho okolia. Ihneď by sme
ostrehli, že zaniká a prestáva rytmický imktyls%iz Ale ak ho však vložíme medzi verše:
larušu
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Vo voľnom verši počet slabík Je voľpou y
a rým sa zvukovo už uvoľňuje. Objavuje %mbic
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je už aj bez rýmov. Začiatky a konce veršcyjgká
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(L. Novomeský: Čierna a červená^rhn
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V uvedenej ukážke sú zrejmé daktylský /
začiatky — len posledný verš ich narušu
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:kx jambom, prípadne trochejom s predrážvolrfou. Vo všetkých veršoch pokračujú záväzné
m3e Sambické stopy. A tak z prísne stopového
ný veierga daktylsko-trochejského ostala iba dakveršcyiská stopa, ktorá sa nepravidelne zamieňa
ú zvap stopou jambickou (ide vlastne o uvoľnený
začíramb). Časté sú verše, ktoré pri svojej rozaktyličnej dĺžke (nepravidelný počet slabík)
Dk vziskutočňujú určitú stopovú rytmickú tendenjslabi<iU. a tak čím voľnejší je verš po rytmickej
hto zítránke, tým väčšmi do popredia vystupuje
[slovrunkcia syntaktickej stavby. V pravidelnom
erši nás zaujíma rytmus preto, lebo sa praidelne opakuje istá skupina rytmických dôk x *azov (veršov, stôp) tak, že už očakávame na
k x xičitých miestach opakovanie rovnakej skuv noc,iny rytmických dôrazov. A tak podstata
,voľného verša“ je v tom, že po útvare orgaúzovanom istým spôsobom očakávame, že
iríde a zaznie útvar rovnako organizovaný.
slovey
ravda, toto očakávanie sa zväčša nesplní.
ličnýc
zato >0Pud k očakávaniu istého rytmického prúdu
t • ti>ol tu (naladí ho hneď prvý verš), ale sa ne,bo 'tl!iskutočnil. Ak by sa tento rytmický popud —
mpulz stratil, tým by sa stratilo aj v nás veomie verša a chápali by sme kontext nie ako
áseň, ale ako prózu. Skúsme vytrhnúť z báse tento verš (dvojveršie):
’žerna je zástava,
o nad šachtami vlaje.
Čítali by sme ho jednoducho ako súvetie,
ervenájjtrhnuté od svojho okolia. Ihneď by sme
ostrehli, že zaniká a prestáva rytmický imiktylskj^iz. Ale ak ho však vložíme medzi verše:
íarušu
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Čierni sú baníci,
vražedná čerň ich raní
atď... . (pozri ukážku vyššie)

ra si
verši

vtedy veršové rady nás strhávajú do rytmi alebc
kého prúdu a celé okolie veršov spolu s v Prav
trhnutým dvojverším nás ladí do rytmickél ných
impulzu.
rytm
Skončili sme niekoľko drobných výskumí nej j
gravitujúcich do oblasti voľného verša a zh com ■
istú (
ňujeme:
Voľný verš sa postupne rozvíjal z priši stope
metrického verša, a to narušovaním zači® Int
kov veršových radov ako aj ich koncov. \ etiky
vnútri verša ešte prebieha stopová organiz obraz
cia, ale aj tá sa uvoľňuje. Uvedomujeme si,: pásm
základom veršového rytmu nie je stopa, a mi te
celý verš. Veršové rady nemajú rovnaké pc sa bu
ty slabík. Veršom môže byť aj jediné slo\ povoj
prípadne jediná hláska. Uvoľňuje sa aj rýi básni
pristupuje asonancia, ba je aj častý výskívýchc
veršov bez rýmu. Sú prípady, že sa nám nškolá
podarí vyhmatať a zaznačiť metrickú zákla videli
ňu. Rytmický spád prestáva, hranice stôp i pravii
zotierajú, a jednako recitovaný text vnímarsa pri
a pociťujeme ako verš. A práve vtedy, keď pokla
uvoľňuje pôdorys rytmických dôrazov až í intoni
zaniknutia, vtedy ostáva a rezonuje už levebné
jediná zložka, intonácia, ktorá je nielev mc
hlavným rytmickým činiteľom, ale ako dok poézii
žala najnovšia poetika — je aj základom ve Pov
ša. Teda vystupuje tu „výškový pohyb hlasumickc
pričom verš sa nám javí ako intonačná jecmetrii
notka, v ktorej zaznieva aj intonácia vetná, som r
veršová. Základným znakom obidvoch je itstupm
dvojdielnosť. A práve vplyvom týchto sa utvuž ind
46

ra súžitie, ktoré ovplyvňuje ďalšiu výstavbu
verša, lebo intonácia sa takto stáva nositeľom
rytmického prúdu, dojmu, pričom môže mať
kadenciu (klesanie) ku koncu verša,
rytmi alebo zdvíhanie hlasu — antikadenciu.
u s v Pravda, vtedy v krížení a prelínaní intonačíickél ných línií veršových aj vetných sa organizuje
rytmický dojem, že po odznení istej intonačskumí nej jednotky (verš) očakávame v nasledujúi a zh com verši takú istú intonačnú jednotku a takú
istú organizáciu, o ktorú nám ide vtedy, keď
priši stopový impulz zaniká a sa uvoľňuje.
začiaP Intonácia je dôležitá zložka modernej pocov. V etiky. S jej problematikou ako aj s básnickými
ganiz obrazmi, panoramatickými zábermi, lyrickými
íe si,: pásmami, funkciou metafory, s automatický>pa, a>mi textami — príznačné pre surrealizmus —
ké pc sa budeme podrobne zaoberať v ďalšej štúdii
§ slov povojnovej a súčasnej poézie. No nakoľko
aj rýi básnické úryvky v čítankách a literárnych
výsk výchovách na základných ako aj výberových
lám n školách majú zväčša očividnú a citeľnú prazákla videlnosť stopovú a ani vo voľnom verši táto
stôp : pravidelnosť celkom nezaniká — o čom sme
nímaisa presvedčili na viacerých ukážkach — ne, keď pokladal som za potrebné ísť do problematiky
v až í intonácie hlbšie, sledujúc skôr funkciu stauž levebného variantu, ktorý hrá dôležitú úlohu
e nielev moderných a súčasných dielach našej
;o dokpoézie.
lom vej Povedľa intonačnej zložky vystúpil aj ryt> hlasumicko-syntaktický paralelizmus ako prameň
má jeimetrického impulzu, čo sa prejavilo pri ďal/etná, šom uvoľňovaní stopovosti a čo vyústilo po
li je iistupne do nadrealistického verša. Ale o tom
sa utvuž inde.
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Čierni sú baníci,
vražedná čerň ich raní
atď.... (pozri ukážku vyššie]

ra si
verše
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rytm
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Skončili sme niekoľko drobných výskurm nej ji
gravitujúcich do oblasti voľného verša a ztícom i
istú c
ňujeme:
Voľný verš sa postupne rozvíjal z priši stope
metrického verša, a to narušovaním zači^ Int
kov veršových radov ako aj ich koncov. II etiky
vnútri verša ešte prebieha stopová organiz obraz
cia, ale aj tá sa uvoľňuje. Uvedomujeme si, ípásm
základom veršového rytmu nie je stopa, a|mi te
celý verš. Veršové rady nemajú rovnaké pe sa bu
ty slabík. Veršom môže byť aj jediné slov povoj
prípadne jediná hláska. Uvoľňuje sa aj rýi básni
pristupuje asonancia, ba je aj častý výsktvýchc
veršov bez rýmu. Sú prípady, že sa nám nj školá
podarí vyhmatať a zaznačiť metrickú zákla; videli
ňu. Rytmický spád prestáva, hranice stôp spravil
zotierajú, a jednako recitovaný text vnímaifsa pri
a pociťujeme ako verš. A práve vtedy, keď pokla
uvoľňuje pôdorys rytmických dôrazov až Énton:
zaniknutia, vtedy ostáva a rezonuje už levebné
jediná zložka, intonácia, ktorá je nielav mc
hlavným rytmickým činiteľom, ale ako dokpoézii
žala najnovšia poetika — je aj základom vej Pov
ša. Teda vystupuje tu „výškový pohyb hlasumickc
pričom verš sa nám javí ako intonačná jecmetrii
notka, v ktorej zaznieva aj intonácia vetná, ;šom t
veršová. Základným znakom obidvoch je iqstupm
dvojdielnosť.
ž inc

ra súžitie, ktoré ovplyvňuje ďalšiu výstavbu
verša, lebo intonácia sa takto stáva nositeľom
rytmického prúdu, dojmu, pričom môže mať
kadenciu (klesanie j ku koncu verša,
rytmi alebo zdvíhanie hlasu — a n t i k a d e n c i u.
u s v Pravda, vtedy v krížení a prelínaní intonačňckéfných línií veršových aj vetných sa organizuje
rytmický dojem, že po odznení istej intonačskununej jednotky (verš) očakávame v nasledujúi a zhcom verši takú istú intonačnú jednotku a takú
istú organizáciu, o ktorú nám ide vtedy, keď
priši stopový impulz zaniká a sa uvoľňuje,
začiá Intonácia je dôležitá zložka modernej pocov. X etiky. S jej problematikou ako aj s básnickými
ganizfobrazmi, panoramatickými zábermi, lyrickými
íe si,; pásmami, funkciou metafory, s automatický>pa, a mi textami — príznačné pre surrealizmus —
ké pc sa budeme podrobne zaoberať v ďalšej štúdii
b slov povojnovej a súčasnej poézie. No nakoľko
aj rý: básnické úryvky v čítankách a literárnych
výsk výchovách na základných ako aj výberových
Lám n školách majú zväčša očividnú a citeľnú pra
základ videlnosť stopovú a ani vo voľnom verši táto
stôp »pravidelnosť celkom nezaniká — o čom sme
nímaisa presvedčili na viacerých ukážkach — ne, keď pokladal som za potrebné ísť do problematiky
v až ^intonácie hlbšie, sledujúc skôr funkciu stauž lejvebného variantu, ktorý hrá dôležitú úlohu
e nielev moderných a súčasných dielach našej
;o dok,poézie.
om vej Povedia intonačnej zložky vystúpil aj rytI hlasumicko-syntaktický paralelizmus ako prameň
iná jetmetrického impulzu, čo sa prejavilo pri ďalmtná, Bom uvoľňovaní stopovosti a čo vyústilo po
li je iestupne do nadrealistického verša. Ale o tom
sa utvÉiž inde.
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ra súžitie, ktoré ovplyvňuje ďalšiu výstavbu
verša, lebo intonácia sa takto stáva nositeľom
rytmického prúdu, dojmu, pričom môže mať
kadenciu (klesanie j ku koncu verša,
ry tmi alebo zdvíhanie hlasu — antikadenciu.
lu s v Pravda, vtedy v krížení a prelínaní intonačnickélných línií veršových aj vetných sa organizuje
rytmický dojem, že po odznení istej intonačskummej jednotky (verš) očakávame v nasledujúa a zhcorn verši takú istú intonačnú jednotku a takú
istú organizáciu, o ktorú nám ide vtedy, keď
i priši stopový impulz zaniká a sa uvoľňuje,
začif Intonácia je dôležitá zložka modernej pocov. ’etiky. S jej problematikou ako aj s básnickými
'ganizobrazmi, panoramatickými zábermi, lyrickými
ae si, pásmami, funkciou metafory, s automatickýrpa, a mi textami — príznačné pre surrealizmus —
iké pc sa budeme podrobne zaoberať v ďalšej štúdii
é slo\ povojnovej a súčasnej poézie. No nakoľko
aj rýi básnické úryvky v čítankách a literárnych
výši výchovách na základných ako aj výberových
rám r školách majú zväčša očividnú a citeľnú prazákla videlnosť stopovú a ani vo voľnom verši táto
stôp pravidelnosť celkom nezaniká — o čom sme
níma sa presvedčili na viacerých ukážkach — ne, keď pokladal som za potrebné ísť do problematiky
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5ná jemetrického impulzu, čo sa prejavilo pri ďal/etná, šom uvoľňovaní stopovosti a čo vyústilo po
li je iistupne do nadrealistického verša. Ale o tom
sa utvuž inde.
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Všetko, čo sme o votnom verši v skratke!
naznačili, bolo nevyhnutné pre pochopenie
or
základných vývojových zmien verša, ktorýd
on podľahol v jednotlivých fázach. Len pd R(
tomto pohľade, ktorý si nenárokuje komplet
nosť — bude možno zodpovedne prístupová
k dvom ukážkam v Literárnej výchove prf
9. ročník „Fabrika v noci“ (J. Smrek,
a „Čierna a červená“ (L. Novomeský],
ktoré zaraďujeme medzi voľné verše a ktoré
si už vyžadujú novšiu poetiku, novšie rozbor\p0^0j
a postupy.
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krátké
openie OTCOVA ROĽA |I. Krasko)
;torym
,en pq ROZBOR
mpletupova^
ve pr|
mrekj
eský).
i ktoré
ozbor\p0kojný večer na vršky padal,
na sivé polia.
V poslednom lúči starootcovská
horela roľa.
Z cudziny tulák kročil som na ňu
bázlivou nohou.
Slnko jak koráb v krvavých vodách
plá pod oblohou.
Strniště suché na vlhkých hrudách
pod nohou praská.
Zdá sa, že ktosi vedľa mňa kráča
na čele vráska,
v láskavom oku jakoby krotká
výčitka nemá:
— prečo si nechal otcovskú pôdu?
Obrancu nemá!

—

Celý deň slnko, predsa je vlhká
otcovská roľa.
Stáletia tiekli poddaných slzy
na naše polia,
stáletia tiekli
nemôž byt suché
ooddaných roľa,
iarmo ich suší ohnivé slnkoT
ines ešte bolia.
—
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ra súžitie, ktoré ovplyvňuje ďalšiu výstavbu
verša, lebo intonácia sa takto stáva nositeľom
rytmického prúdu, dojmu, pričom môže mať
kadenciu (klesanie) ku koncu verša,
alebo zdvíhanie hlasu — antikadenciu.
Pravda, vtedy v krížení a prelínaní intonač
ných línií veršových aj vetných sa organizuje
rytmický dojem, že po odznení istej intonač
nej jednotky (verš) očakávame v nasledujú
com verši takú istú intonačnú jednotku a takú
istú organizáciu, o ktorú nám ide vtedy, keď
stopový impulz zaniká a sa uvoľňuje.
Intonácia je dôležitá zložka modernej po
etiky. S jej problematikou ako aj s básnickými
obrazmi, panoramatickými zábermi, lyrickými
pásmami, funkciou metafory, s automatický
mi textami — príznačné pre surrealizmus —
sa budeme podrobne zaoberať v ďalšej štúdii
povojnovej a súčasnej poézie. No nakoľko
básnické úryvky v čítankách a literárnych
výchovách na základných ako aj výberových
školách majú zväčša očividnú a citeľnú pra
videlnosť stopovú a ani vo voľnom verši táto
pravidelnosť celkom nezaniká — o čom sme
sa presvedčili na viacerých ukážkach — nepokladal som za potrebné ísť do problematiky
intonácie hlbšie, sledujúc skôr funkciu sta
vebného variantu, ktorý hrá dôležitú úlohu
v moderných a súčasných dielach našej
poézie.
Povedia intonačnej zložky vystúpil aj rytmicko-syntaktický paralelizmus ako prameň
metrického impulzu, čo sa prejavilo pri ďal
šom uvoľňovaní stopovosti a čo vyústilo po
stupne do nadrealistického verša. Ale o tom
už inde.

Všetko, čo sme o voľnom verši v skratke
naznačili, bolo nevyhnutné pre pochopenie'
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tomto pohľade, ktorý si nenárokuje komplet
nosť — bude možno zodpovedne přistupovat
k dvom ukážkam v Literárnej výchove pre
9. ročník „Fabrika v noci“ (J. Smrek)
a „Čierna a červená“ (L. Novomeský),
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V poslednom lúči starootcovská
horela roľa.
Z cudziny tulák kročil som na ňu
bázlivou nohou.
Slnko Jak koráb v krvavých vodách
plá pod oblohou.
Strniště suché na vlhkých hrudách
pod nohou praská.
Zdá sa, že ktosi vedľa mňa kráča —
na čele vráska,
v láskavom oku jakoby krotká
výčitka nemá:
— prečo si nechal otcovskú pôdu?
Obrancu nemá!
Celý deň slnko, predsa je vlhká
otcovská roľa.
Stáletia tiekli poddaných slzy
na naše polia,
stáletia tiekli — nemôž byt suchá,
poddaných roľa,
darmo ich suší ohnivé slnko,
dnes ešte bolia.
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Z cudziny tulák pod hruškou stál som
zotlelou spola.
Poddaných krvou napitá pôda
domov ma volá ...
A v srdci stony robotných otcov
zreli mi v semä ...
Vyklíčia ešte zubále dračie
z poddaných zeme?
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Na začiatku tohto storočia sa výrazne ozve
la generácia mladých literátov, ktorú nazval
„Slovenská literárna moderna“. Za svoju úle
hu si určila revíziu minulosti, uvádzanie a skii
mánie nových smerov. Proti falošným hes
lám — chrániť všetko staré — vystúpili tí t. »Pre'■
príslušníci s demokratickými požiadavkan nem£'
naplnenými sociálnymi ideálmi. V zápas g-sn
o pokrok rozvíjala spomínaná literárna skv spále
pina svoju tvorbu, ktorá je plným odrazoit od gj
našich predvojnových spoločenských pome
c
rov. Tvorba Ivana Krásku najvýraznejšie vy
stihuje tento zápas.
stále,
A práve báseň OTCOVA ROĽA je nielei p0(^y
ostrým výkrikom spoločenskej kritiky, allť
aj podobou, kde sa básnikova trýzeň osobní Hruš
spája s národným a sociálnym útlakom a po|sa 0 j
tom so všeľudským bôľom. Táto báseň nesie
zreteľné stopy tohto pretvorenia básnikovhr poífd
pričom prežité smútky a prebolené samot y0mc
formuje do prečistej výzvy k návratu k rod
ným otcovským hrudám.
Tu si
Básnik Ivan Krasko sa zamýšľa nad rodno ciáln
hrudou. Prichádza večer na starootcovsk bije
pole. Vstupuje bojazlivo, krok neistý, pripad [návr<
si už ako „z cudziny tulák“. Básnik a zen aby
Monológ a dialóg. Pole je spustnuté, opustená z ktc
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Strniště suché na vlhkých hrudách
pod nohou praská ...
Samota dolieha ...
„zdá sa, že ktosi vedla mňa kráča —
na čele vráska.“
Chytá ho skoro zúfalosť nad týmto zúbožen^m stavom, že opustil otcovskú pôdu. Akoby
vrásky navřeli na jeho čelo, na čelá tých, čo
Íu opustili. A výčitka za výčitkou sa valí a sužuje vnútro:
„prečo si nechal otcovskú pôdu?
nemá!“

obrancu

Básnik jasne poznáva a cíti ťažobu útlaku na
spálených hrudách. Spálenú od slnka a vlhkú
od slz a potu, ktoré tu stiekli z poddaných.
Nie dnes, ani včera, ale:
stáletia tiekli — nemôž byt suchá
poddaných roľa
Hruška v poli je už spola zoschnutá. Ale ešte
sa o ňu básnik opiera a v jej tôni naberá dych:
Poddaných krvou napitá pôda
domov ma volá ...
Tu si uvedomuje básnik svoje položenie a so
ciálnu príslušnosť a svoje miesto. Jeho srdce
bije srdcami robotných otcov. Cíti šťastný
návrat, ešte horúcejšie přilne k rodnej zemi,
aby mohol nasiať „stony robotných otcov“,
z ktorých vyklíčia zdraví obrancovia, aby už
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netiekli slzy z poddaných zeme. A v tejto Ked'ž
primknutosti k rodnej hrude, v tejto spätosti zovai
so svojím národom na strane poddaných, nený
úbohých a ponížených — človek nachádza grafe
pravé šťastie, o ktoré však musí bojovať!
slovr
Báseň OTCOVA ROĽA sa zaraďuje do osoh
Bá:
nej lyriky, má klasickú formu s pevným via- (4 sl
zaným veršovým postupom. Predstavuje vý bičnj
vojovú fázu modernej poézie, lebo taká bola 10-sl
celá Kraskova poézia, ktorá sa vklinila
Na
medzi poéziu hviezdoslavovsko-vajanskovskií poet'
a mladšiu modernú. Krasko v tejto básni zál ceňte
väzné a prísno dodržiava metrickú organizá
ciu, a tak na prvý pohľad ľahko cítime, žej 1ü“
ide o rytmus daktylsko-trochejský.
,0
ixxlxxlixxIJcx
i x x |k x

..

Básnici tejto školy združovali čistý daktyl
s trochejom (najmä koncovým], ale používali
aj vložené trochejské stopy vo vnútri verša.
Pravda, týmto rytmický slovník sa značne
zužoval a ochudobňoval. Daktylsko-trochej
ské členenie má slovné prízvuky aj na pár
nych, aj na nepárnych slabikách: pri rytme
jambickom na párnych — teda na 2., 4., 6.
8___slabike, pri rytme trochejskom na ne
párnych — 1., 3., 5___(pozri ukážku z J. Je
senského]:
že sa
k x
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sú tie
k x
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k x
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po chotári
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(Bratstvo, rovnosť, sloboda
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tejto Keďže v básni OTCOVA ROĽA ide o organiitosti zované porušovanie daktylského prúdu vklílýchj neným trochejom, bude vypuklo vidieť na
lädza grafe, ako sa jednotlivé slabiky podieľajú na
!
slovnom prízvuku, ktorého sú aj nositeľom,
osobl Báseň Otcova roľa má vedno 32 veršov
i via-i (4 slohy po 8 veršov), z ktorých 16 je 10-sla3 výj bičných a 16 5-slabičných, teda strieda sa
bola' 10-slabičný verš s 5-slabičným.
Líniláí Na vodorovnej osi (súradnici) si zaznačíme
ivskŕ počty jednotlivých slabík, na kolmú os per
li zá- centá. Rozloženie prízvukov na diagrame:
nizá-í
e, že ,ü0!----- ----- ----- 1
----- 1----------------1-----

aktyi
žíval:

rerša
lačne
chej-

pár
ytme

VI

V||

VIII

t.------------------------------1

D = DAKTYLSKÁ STOPA
T = TROCHEJSKA STOPA
sl = SLABIKA

IX

x

I--------------- 1
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16 non
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pre»
Každý verš začína takmer 100%-ným zš že 1
väzným daktylom a z 32 prípadov len dví ožn
verše — 8. verš („plá pod oblohou“) a 2S ské
verš („A v srdci stony robotných otcov... (en
— majú odchýlku, preto tá vysoká percent
nosť na 1. slabike a nepatrná na 2. slabik» pre
[to sú práve tie 2 prípady, kde prízvuk je na pot
2. slabike). Tretia slabika, keďže ide o zá kaš
väzné daktyly, nemá prízvuku. Štvrtá slabika néb
teda druhá ťažká doba s nástupným troche
jom — je skoro 100%-ná, o čo sa pričiňuj! Pol
neprízvučná tretia slabika. A zasa šiesta sla V l
bika, kedy nastupuje opäť daktylský prúd, jt
100%-ná prízvučnosť, pred ktorou prichádzt V (
nič
slovný predel:
ka,
>
>
>
>
koPokojný večer // na vršky padal
roz
14
6
9
Slabika

I

II

III

IV

V

VI

VII VIII

IX

Je

>

>

>

ar
starootcovská... sa
6
vá
A tak táto báseň je typický štvorstopový dak hli
tylotrochej, kde hlavná forma slovných cel
kov je: 3 2 3 2 s prízvukom vždy na prve
slabike. Všetky verše tejto básne majú tro
chejskú stopu v posledných slabikách.
Pravidelnosť tohto členenia je očividná

v poslednom lúči
1
4

//
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Vrcholky ťažkých dôb dosahujú konštantu
blízko 100 %. Rozloha stôp sa kryje s rozlo
hou slov a tým aj zrejmá snaha po pravidel
nom frázovaní i v rámci daktylotrochejského
metrického pôdorysu. Túto pravidelnosť pod
čiarkuje ešte aj paralelná výstavba syntak
tická, ktorá spôsobuje, že verš je rozdelený
pred VI. slabikou na dve polveršia. Vidíme,
že vo verši — metricky pravidelnom — pre
oživenie rytmu použil básnik daktylo-trochejského spádu, pričom používa vetné presahy
(enjambement) — zo 16 veršov 12 prípadov
— čo činí vyše 75 %. Tento spád je akoby
prelomený na veršových rozhraniach a zasa
pokračuje v tej istej organizovanosti. Vlastne
každé dvojveršie dalo by sa prepísať do jed
ného verša:

Pokojný večer na vŕšky padal, na sivé polia.
1 sla V poslednom lúči starootcovská horela roľa.
íd, ji
íádzí V celej básni je približne 60 % veršov ohra

dak
i cel
prve
. tro
idná

ničených na konci syntaktickou pauzou (bod
ka, čiarka a pod.). Takto sa prejavuje rytmicko-syntaktický paralelizmus na veršových
rozhraniach.6 Pravda, nielen veršový rytmus
je konečnou a jedinou zložkou hudobnosti
a melodičnosti tejto básne. Na tomto procese
sa zúčastňuje aj ďalšia zložka, a to z v u k ov á, eufonická organizácia, ktorá si všíma aj
hláskové rozloženie v básni.
Pokojný večer / na vŕšky padal
a
a
Z cudziny tulák / kročil som na ňu
u
u
-
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uvie
post
bási
V láskavom oku // akoby krotká
a te
ás
ok
ak
ot
V
tem
Je to zrejmý paralelizmus postup-'
n ý7, ktorý označujeme značkou P. V nijakom spo
prípade nechceme rozoberať eufonickú orga (vri
nizáciu na každom verši. Veď nám išlo len — i
V
o to, aby sme poukázali, že eufónia u Krásku
naj
je ladená a osnovaná na zvukovom znení sa
mohlások a spoluhlások.
Teda: eufónia sa zúčastňuje na výstavbe; Pol
\
verša ako rytmický činitel.
1. Eufonické schémy sa odrážajú na pozadí na
Strniště suché / na vlhkých hrudách
r
r

metrickej osnovy.
2. Cezúra verša je aj eufonickou osou.
Bohatý výskyt temných vokálov a-o-u ladí
báseň do pochmúrnej nálady plnej bôľu, vý
čitiek a zúfalých reminiscencií.
A len čo báseň prechádza do výzvy, ihned
sa vokály vyjasnievajú:
vyklíčia ešte / zubále dračie
y í
e e
e
ie

v i

hoi

i

Z ,
at<

V
lei
ký

Bolo by hodno ešte sledovať eufonické spo
jenia, napr. podstatné mená s prívlastkom,
slovesá s predmetom, ale to všetko by už aj
tak presahovalo tradične zaužívané literárnoestetické rozbory natoľko, že by nás zaviedli
príliš do špecifickej problematiky nielen eufonického, ale aj sémantického rozboru. No
jednako spomínanú eufonickú organizáciu
bolo nutná čo len v drobných náznakoch
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(i'
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m
A

uviesť, aby sme udomácnili aj takýto zvukový
postup, ktorý sa pri vysvetľovaní a rozbore
básní nedostával do vyučovacieho procesu,
a teda v škole ani nepreberal.
V básni OTCOVA ROĽA okrem frekvencie
temných
samohlások o-u, bohatý je aj výskyt
t u pspoluhlások
r-l-v a ich skupín: na vŕšku
ikom
(vŕšk)
—
krvavých
(krv) — strniště (strň)
)rga—
vrásku
(vr
sk)
—
v srdci (vsrdc) ...
I len
Všimnime
si
hneď
v 1. slohe rozloženie
asku
í sa- najfrekventovanejších konsonantov:
avbe
zadí

Pokojný večer na vŕšky padal
k
r
ŕ k
na sivé polia
1

v poslednom lúči starootcovská
1
1
r
k
ladí í
vý-j horela roľa
r 1 r ľ
ned Z cudziny tulák kročil som na ňu
atd....

poam,

aj
no-

!dli
euNo
3ÍU

ch

V tejto slohe (8 veršov) nebudeme výlučne
len sledovať frekvenciu jednotlivých eufonických schém, ako sme ju vyznačili v 1. verši
(ide o inverziu), nebudeme ani zatrieďovať
spoluhlásky do rôznych typov (postupný pa
ralelizmus, sekvencia, inverzia a pod.), no
predsa len pripomenieme, že spoluhlásky vo
veršových radoch sú rozložené v určitom harmonicko-rytmickom slede, že hlásky alebo
spoluhláskové skupiny r-rl-kr-l-bl atd. po
máhajú vytvárať a ladiť slová do istej nálady.
A práve v tejto hláskovej inštrumentácii
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utvára sa neustále zhoda i napätie, harmónií ab ct
i disharmónia či už v zložkách eufonickýcl dvojí
alebo významových. Pre zaujímavosť hodne n oho
si povšimnúť, že napr. hláskou r a Z sú naj- tejší
viac zaťažené podstatné mená, teda slová (sair
ktoré sú nositeľmi významu (r: v 13 prípa hlási
doch; 1: v 14 prípadoch; ide, pravda, o básei nou
Otcova roľa). Z týchto zaťažených slov: ve skyt
čer, roľa, koráb, strniště, vráska, obrancu
krvou ... ľahko vypozorujeme, že sa neza
stiera význam kvôli hudobnosti verša — rý
mu, ale naopak, tieto slová práve podopierajú*
veršové rady, signalizujú ich zakončenia (po
lia : roľa, praská : vráska ...), aby takto hlás
kovým rozložením spadali do eufonického
pôdorysu celej básne. Ak by sme po stránke pra
významovej bližšie skúmali tieto slová s naj
frekventovanejšími hláskami a spájali ich do
celkovej významovej súvislosti básne, zistili
by sme, že ich funkcia má svoje opodstatne
nie, že budujú, motivujú a ladia do patričnej
nálady celú báseň, čím len potvrdzujú, že
významová stránka verša je nerozlučne spätá
s funkciou eufonickou, teda aj hudobnou.
Pravda, nie je ani potrebné, ani účelné ísť na
škole hlbšie do tejto problematiky, pravidel
ných schém je primálo — veď eufónia má
skôr funkciu sémantickú a rytmickú.
A tak si radšej všimnime rýmy tejto básne
— ako sa zaraďujú do rytmickej, zvukovej
a významovej výstavby verša. Rým signali
zuje koniec metrického radu (verša). Vtedy
má funkciu rytmickú. V básni Otcova roľa sa
nevyskytuje ani jediný prípad vnútorného
rýmu. Rýmové dvojice sa objavujú len v pár
nych veršoch — sú len ženské, typy rýmov:

■HÜ

ab cb de fe. V 16 rýmoch, teda v rýmových
dvojiciach, prevládajú vokály -o: volia : roľa,
nohou : p od oblohou, spola : volá ... Najčas
tejší typ je vkv : vkv — pričom v = v o k á 1
(samohláska] a k = konsonant (spolu
hláska). Táto kombinácia so slabikou otvore
nou sa splna v našej básni na 100 %. Nevy
skytol sa tu ani jediný prípad so zatvorenou
slabikou s tzv. závěrovou spoluhláskou na
konci, ako napr.: hložím — božím, zem — mi
lujem atď.
V 10. a 12. verši stretáme sa so zvukovým
obohatením, t. j. že homonymnú rýmovú časť
predchádza ešte zhoda konsonantov:
praská : vráska

typ kvkv : kvkv

V jednom prípade sa vyskytuje nezhoda opor
ných spoluhlások. Proti neznelej stojí znelá
(z) — semä : zeme. Oveľa častejší je výskyt,
kde zhodná spoluhláska alebo samohláska je
od homonymnej rýmovej časti odtrhnutá ne
zhodnou spoluhláskou:
polia — vôľa praská — vráska spola — volá
-

má

;ne
dy
ir-

-

*-

Rýmová dvojica: nemá (sloveso) : nemá (prí
davné meno) je bohatá svojou zvukovou zho
dou. Tu homonymná časť zaberá celé slovo
(v českej poetickej terminológii tzv. „tklivé“
rýmy, čiže homonymné). Zato ani raz sa nám
nevyskytlo „rýmové echo“, kde rýmové slovo
je zahrnuté všetkými svojimi hláskami v ho
monymnej časti druhého slova, ako napr.:
mútny : smutný

mrazom : razom ...
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Nestretli sme sa v tejto básni s takým rýmom biky,;
čo presahuje slovný predel, napr.:
dvojic
fologi
dobre je ti: svieti
nemala by : slabý .., význe
Ak r
Aj pomer kvantity (dĺžky) hlások v rýmovýchj patril
dvojiciach značne pôsobí na zvučnosť. Kras- o rýi
kove rýmy majú značné % nezhôd čo dc každ
stavv
dĺžky vokálov v rýmujúcich sa slabikách:

nohe
roľa: bolia polic
a
ia
spola: volá
Najs
a
á
stát
z tý
Rýmujúce slová sú dvojslabičné a len v je v r>
dinom prípade sa rýmuje 4-slabičné slovo 62 °
s 2-slabičným (nohou: pod oblohou). Rýmy mei
umiestené na koncoch veršov nesú rytmický slo'
dôraz (koncové trocheje). Aj v tejto básni sa mo
rýmujú iba párne verše, čo len ďalej utvrdzu pre
je, že v kraskovskej poézii sa na rýmy nekla
júl
die veíký dôraz. V básni je zrejmá intonácia nai
stúpavá (v nepárnych) a klesavá. Rýmom sú
vI
spojené slová s rovnakou organizáciou aj
fre
s rovnakou intonáciou (klesavou) — vyzna
rý:
čené bodkou, výkričníkom, otáznikom. Ty
nc
pický na rýmových dvojiciach je zjavný rytat
micko-syntaktický paralelizmus (t. j. koniec
jú
verša je zároveň koncom vety — sústavný
k
len v rýmových veršoch!).
Zvuková kvalita rýmu je pomerne chudob
ná, akoby bez harmónie. Zvukové kvality nie
sú rozvinuté, ani rýmovky priveľa nerezonujú. Pri významovej stránke rýmu všimnime
si, akú významovú kvalitu majú rýmové slapolia: roľa
ia
a

praská: vráska
á
a
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'mom biky, aké gramatické kategórie tvoria rýmové
dvojice a aké sú ich vzťahy tvaroslovné (mor
fologické). V prvom rade zisťujeme, aké slová
bý .., významovej nosnosti kladie básnik do rýmu.
Ak rýmové hlásky tvoria slovo, vtedy ony
svých patria do kmeňovej morfémy a hovoríme
Kras o rýmoch „stepných“ čiže dokonalých, kde
o dq každé rýmujúce sa slovo znamená i pred
stavu:
b j. nohou — pod oblohou
" polia — bolia ...

nemá — nemá

Najsilnejšiu nosnosť významovú majú pod
statné mená a slovesá. Všimnime si len
z týchto dvoch druhov, koľkokrát sa objavujú
r je- v rýmoch. Podstatné mená desaťkrát, čo činí
lovo 62 %, slovesá štyrikrát, t. j. 25 %, prídavné
'my i mená jediný raz, čo je 6,2 %, podobne prí
cký í slovka 6,2 %. Podstatné mená združené rý
i sa ! mom stoja vo vete vo funkcii podmetu alebo
:zu- predmetu. Pomerne malú frekvenciu dosahu
:1a- jú rýmové dvojice: podstatné meno a sloveso,
cia
napr.: praská — vráska ... Slovesá zväčša sú
sú
v prítomnom čase. A tak možno usúdiť podľa
aj
frekvencie slovných druhov, že Krasko do
íarýmu kládol slová veľkej váhy a významovej
■ynosnosti. Nebude od veci, keď si vysvetlíme,
rtakú významovú príslušnosť majú tieto rýmu
ec
júce sa slová a v akej vzájomnej súvislosti sú
lý
k významovému kontextu básne:
bie

polia : roľa, nohou : pod oblohou, spola : volá,
praská : vráska, roľa : bolia, semä: zeme ...

í-

e
i-

Podľa organizácie lexikálnych zložiek zrejme
ide o slová viažúce sa k prírodným vrstvám
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(polia, roľa, strniště, semä, zeme ..čo len
upevňuje naše presvedčenie o tom, že aj
v tejto básni Ivan Krasko čerpal slovný ma
teriál zo sféry prírody. Hoci niektoré slová,
slovné spojenia sa v kontexte vyskytujú viac
krát: stáletia tiekli, roľa, otcovská roľa, pod
daných roľa atď., toto opakovanie vytvára
isté zvukové modely, pričom sa nerealizuje
ich zvuková automatizácia, ale naopak, také
to zaradenie slov do kontextu ich jemne odtieňuje aj významovo. Uvedieme na ilustráciu
tento príklad z básne Otcova rola:
Stáletie tiekli poddaných slzy
na naše polia,
stáletia tiekli — nemôž byt suchá
poddaných roľa,
Celkom odlišný význam majú prvé dva verše
ako tie ďalšie dva. Hoci by opakovanie „stá
letia tiekli...“ akokoľvek zvádzalo k hudob
nosti a k hudobnej funkcii, zo spomínanej
konfrontácie veršov vidno, že slová zaradené
do kontextu vytvárajú nové a nové vzťahy,
lebo až tam dostávajú svoj poetický charak
ter. Popri prírodných motívoch celkom záko
nito a zreteľne vystupuje motív kráčania.
Pravda, z tejto tematickej oblasti rýmov sa
veľa nedozvedáme, ale jednako tieto torzá sú
nositeľmi istej nálady a vedia ju aj navodiť.
Že je to nálada chmúrna, dusivá, plná výči
tiek — to nám zrejme podčiarkuje častý vý
skyt vokálu -o, napr. len v rýmových dvoji
ciach 14-krát!
Poetizmov je veľmi málo (zotlelou spola,
bázlivou nohou), ako ich je vôbec málo v ce62

lej poézii I. Krásku. Nadnesených slov nieto,
no je tu zato dokonalý a výrazný spôsob
stvárňovania skutočnosti. Hneď prvý verš:
Pokojný večer na vršky padal
na sivé polia.
Substantiva [večer, vršky, polia a ich adjek
tíva: pokojný, sivé ...) s nimi spojené navo
dzujú žiaducu situáciu, ktorá sa stupňuje
a umocňuje práve krížením pojmov abstrakt
ných (večer, výčitka ...] s pojmami konkrét
nymi (vršky, polia ...}. Pomenovania v krva
vých vodách, vlhkých hrudách, strniště
suché... sú pomenovania priame. Vo význa
movej nezhode sa nachodí 4. verš, kde sub
stantivum a sloveso sú v rozpore: „horela
roľa“ alebo „večer padal“ (večer predstavuje
abstraktívum a „padá“ konkrétnu činnosť).
V 11. verši neurčitosť významovú podopiera
neurčité zámeno „ktosi“:
Zdá sa, že ktosi vedľa mňa kráča ...
Podobne verš „Krvou napitá pôda domov ma
volá“ je vo významovom rozpore (pôda volá),
čo umocňuje obraznosť a účinnosť metafory.
Krasko čerpá slovný a významový materiál
z ľudovej oblasti, pravda, aj z rozprávkovej:
„zubále dračie“ (postavenie tohto pejoratívu
vo významovej zložke je včlenené do motívu
výzvy, ktorou sa básnik obracia na ľud), na
rážka na grécku báj (pozri poznámky Literár
nej výchovy, str. 137), ďalej z hudobnej ob
lasti (praská, domov ma volá, stony...).
Báseň prekypuje lexikou prírody: slnko, roľa,

pôda, na vŕšky, voda ... Pravda, aj slová zod
povedajúce poetickým pojmom času a prie
storu (stáletia, dnes, deň...) sú nositeľmi
včlenenia deja, jeho pohybu a stvárňovania
skutočnosti. Pravda, plné významy nadobú
dajú slová až v kontexte. Ak si všimneme
spôsob, akým sú slová k sebe priradené, ľah
ko zistíme, že zväčša sú to pomenovania pria
me a nie obrazné. Zamyslíme sa na chvíľku
nad básnickým pomenovaním. Môže byť ono
obrazné a neobrazné. Jedno vyjad
ruje skutočnosť, reálnu vec, druhé vyjadruje
obraznú. Máme teda na mysli skutočnosť
vlastnú a obraznú.
Strniště suché na vlhkých hrudách
pod nohou praská.
(skutočnosť vlastná, reálna)
V poslednom lúči starootcovská
horela roľa.
(skutočnosť obrazná)
Nakoľko slová tejto básne sú zväčša hmotnej
skutočnosti (vŕšky, hrudy, padá, roľa, vráska,
oko, stromy, srdce, zem, zubále ...), v celej
básni prevláda pomenovanie neobrazné nad
obrazným. Teda ,,veci“ a „obrazy“ sa v básni
konfrontujú — významy slov sú veľmi prí
buzné, a preto gravitujú viac k „veci“ ako
k „obrazu“. Pravda, pomocou obrazu (meta
fory v širšom zmysle slova) vstupuje do bás
ne skutočný svet. Do pásma pomenovania
organicky zasahujú aj pásma trópov (zá
stupky) a tiež aj epitet. Ak slovo zmení
svoj prvotný základný význam na druhotný
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čiže prenesený — vtedy hovoríme o trópoch.
A práve ten druhotný má väčší význam, lebo
ním sa vstupuje do ríše citov, on vyvoláva
a upevňuje emocionalitu, kde sa odkrývajú
nesmierne bohatstvá krásy a nádherných sce
nérií. Trópov je v poetike mnoho — no my si
všimneme len tie, ktoré sú pre skúmanie sú
časnej a modernej poézie najfrekventovanej
šie. Patrí sem v prvom rade metafora (přenáš
ka). Predmet vyznačený priamym významom
slova má zastretý, hmlistý vzťah k predmetu
preneseného významu. Nakoľko táto báseň je
skúpa na metaforu, budeme hovoriť o nej na
inom mieste. Uviedli sme, že pomocou obra
zu — básnických obrazov — vstupuje do bás
ne skutočný svet. Medzi tieto básnické obrazy
patrí: personifikácia, metafora, alegória, .pri
rovnanie, perifráza, metonymia, synekdocha,
klimax, oxymoron a iné. Uveďme príklady:
personifikácia:
poddaných krvou napitá pôda
domov ma volá ...
a v srdci stony robotných otcov
zreli mi v semä ...
metafora:
v poslednom lúči starootcovská
horela roľa
prirovnanie:
slnko jak koráb v krvavých vodách
plá pod oblohou
v láskavom oku jakoby krotká
výčitka nemá
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alegória (rozvitá metafora): celá báseň
je tu vlastne alegóriou;
p e r i f r á z a : za jedno slovo označujúce
„celok“ podáva celý výraz (opis), pričom
zosiluje hádankovitosť básne:
Z cudziny tulák kročil som na ňu ...
Zdá sa, že ktosi vedľa mňa kráča ...
metonymia:
na čele vráska ...
Vyklíčia ešte zubále dračie ...?
synekdocha:
— prečo si nechal otcovskú pôdu?
klimax (gradácia):
Stáletia tiekli poddaných slzy ...
stáletia tiekli — nemôž byt suchá ...
darmo ich suší ohnivé slnko ...
Poetickosť básne sa javí, pravda, nielen
v zvukových a figurálnych oblastiach — ale
práve aj v motivickom zložení pri stvárňovaní
skutočnosti. A na tejto výstavbe sa zúčast
ňujú väčšie významové jednotky ako slovo —
a to motívy. V našej básni očividne vy
stupujú dva, a to motívy osobné (autorovho
subjektívneho zážitku) a motívy prírodné,
ktoré sa zjednocujú, sklbujú do celého uza
vřeného celku. Vo väčšine lyrických básní
pociťujeme nedostatok fabuly (deja), a tak
adekvátne motívy sú vtedy nehybné, statické.
No v tejto básni nepociťujeme žiadnu static66
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kosť, ba uvedomujeme si akúsi „spodnú hyb
nosť“. Básnik nemá čo „vypĺňať“ prírodnou
scenériou, lebo je bytostne uprostred tej prí
?e rody, ktorá je živitelkou nielen jeho — ale aj
m celého národa. Je osudovo spätý s rodnou
hrudou, s otcovským gruntom. Prírodu neevoIkuje do roviny lyrizmu a výlučného subjek
tivizmu, ani nerozpitváva nálady a duševné
stavy. Básnika spaľujú iné otázky. Ťažké po
dloženie národné a sociálne svojho ubiedeného
ľudu, zrada na ňom, vysťahovalectvo, jeho
[vykorisťovanie a utrpenie dáva precítiť cez
seba. On prichádza na „rodnú, otcovskú roľu
— on je plný výčitky, že ju opustil — on
klesol — on sa na nej teraz cíti ako tulák
z cudziny — ale on prvý sa musí vzoprieť
a vniesť nádej najprv do seba a len cez seba
všetkým, ktorí sú takí ako on. Cez básnikove
osobné zážitky jasne pociťujeme primknutosť
k rodnej pôde, spätosť so svojím národom,
so svojím ľudom. A len cez tieto zážitky môže
človek nájsť uspokojenie a pravé šťastie.
A práve na upevňovaní a vytváraní týchto
n zážitkov sa zúčastňujú spomínané motívy. Vo
[e všetkých štyroch slohách našej básne sú mo
íí tívy usporiadané tak, že motív prírody sa
t- !prelína so subjektívnym, ktorý sa tu nijako
’nezastiera. Je zvýraznený 1. osobou. Je to
i[akoby najvnútornejší monológ úzkosti.
o
Z cudziny tulák kročil som na ňu
ibázlivou nohou.
íí
Zdá sa, že ktosi vedľa mňa kráča ...
k
Z cudziny tulák pod hruškou stál som ...
Poddaných krvou napitá pôda domov
ma volá ...
?ň
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A len na jadrnosti týchto motívov si uvedo
mujeme jadrnosť a hutnosť cele] básne, ktorá
je nielen výčitkou, ale aj výzvou, a to nádej
nou výzvou vo vieru v lepšie časy. Cez motív;
pociťujeme nielen tragiku, ale aj východisko
Na výstavbe hlavného subjektívneho motí
vu sa zúčastňujú mnohé podružné motívy
motív návratu, osamotenia, výčitky, moth
poddaného ľudu, depresie („darmo ich suš
ohnivé slnko“) a konečne motív viery a vý
zvy! Prírodné motívy, i keď sú plné prírod
ného materiálu: vŕšky, polia, slnko, krvavé
vody, obloha ... nijako sa nezúčastňujú na
scenérii — majú tu inú funkčnosť. Jedine
prvé dva verše prvej slohy majú charakter
pokoja a utíšenej pohody, ktoré sú príznakmi
širokého epického prejavu:
Pokojný večer na vŕšky padal,
na sivé polia.
Do tejto zdanlivej pastorálnej idyly šľahnú
dva motívy: „horela roľa“ a „v krvavých vo
dách“, ktoré naskrze rozrušujú idylu a dávajú
tušiť nepokoj a osudové napätie.
Cez motivické zloženie celej básne čoraz
zreteľnejšie sa vynořuje a rozvíja tematická
aktualizácia, ktorá smeruje k ubiedenému
ľudu a k jeho ťažkému položeniu („A v srdci
stony robotných otcov zreli mi v semä“). Vý
stavba motívov (zjednotenie) sa tu uskutoč
ňuje až klasicky v časovom poriadku. Pravi
delné striedanie prírodných a subjektívnych
motívov, ich vzájomné prekrývanie, splieta
nie vystupuje tu v jasných horizontoch. Vel
mi výrazná je sloha druhá:

Strnište suché na vlhkých hrudách
redo- pod nohou praská.
, „
,
, ,,
(A — motív prírodný)
ktorí
ádej
Zdá sa, že ktosi vedľa mňa kráča,
otív\
na čele vráska.
,
isko
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motí
itívy
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á na
dine Prečo si nechal otcovskú pôdu?
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Pravda, mohli by sme aj diagramom naznačiť
motívy prírodné a motívy osobné, ale to už
ponechajme tým štúdiám, ktoré budú kom
pletnejšie rozoberať štruktúru toho-ktorého
diela výlučne pre účely vedecké.
Ukončili sme rozbor Kraskovej básne Otco
va roľa. Pravda, mnohí budú namietať: A to
máme naučiť za jednu alebo dve hodiny? Nie
tak. To sme nechceli v nijakom prípade! Po
dali sme súhrn najfrekventovanejších zložiek,
ktoré vystupujú v tejto básni. Je ich mnoho —
všetky nemožno prebrať. Ale je si z čoho vy
brať! Pravda, mnohé finesy rozboru sme ani
nenaznačili. Žiadalo by sa rozobrať oblasť
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„trópov“, básnických obrazov, epitet, intoná
cie — čo však v tejto básni sme nepokladal
za aktuálne. Ak z tejto skromnej štúdie pr
rozbore básne Otcova roľa si vyberieme a sc
žiakmi preberieme len oblasť rytmu a stavbi
motívov — tak pre udomácnenie nových po
stupov sme potom urobili záslužný krok.
Zhrnieme záverom:
Báseň Otcova roľa charakterizuje celú
Kraskovu poéziu práve svojou skratkou, sym
bolmi, obraznosťou. Mnohé myšlienky sú ako
by nedopovedané, len naznačené. Čitateľ
v nich pokračuje, zúčastňuje sa na ich dotvá
raní. „Pokojný večer na vŕšky padal“ môže
byť len symbolicky — skutočne je to vrcho
vaté Slovensko, „z cudziny tulák kročil som
na ňu..tiež len symbolicky — v skutoč
nosti všetci synovia, otcovia, ktorí túto zem
opustili. Aj pojem „cudziny“ nemožno chápať
ako cudzinu vysťahovalectva, ale aj ako
vlastný kraj, ktorému si sa odcudzil. Slovom,
dominujúca je tu symboličnost — náznakovosť — taká typická pre celú tvorbu Ivana
Krásku. Báseň je výkrikom bezútešného polo
ženia nášho ľudu na začiatku 20. storočia.
Preto mu zodpovedá aj zemitý „starootcovský
rytmus“ zostupný [daktylo-trochejský], kto
rý je úderný, tvrdý, mužný, ba až mobilizu
júci. Očividný rytmus, jasnosť v epitetách,
v obrazoch, v rýmoch, melodické navrstvenie
v eufonickej výstavbe, nadradenosť substan
tiv v gramatických kategóriách, jasnosť a vy
hranenosť v motívoch — to všetko len umoc
ňuje skutočnosť, do akej nás báseň uvádza
a pre ktorú si básnik aj vybral priliehavé
a konkrétne pomenovanie: OTCOVA ROĽA.
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FABRIKA V NOCI (J. Smrek)
ROZBOR

Obloky primitívne
zažiaria v noci prepodivne,
celé to osvetlené krídlo
fabriky
vyzerá ako cárske sídlo,
v ktorom panuje robotník,
cár,
Peter Veliký.
Nazri len do jeho komnaty,
aký je mocný a bohatý!
S tvárou vážnou a bledou
oceľou vládne, platinou, meďou,
mohutné železné mašiny
vypúšťa na šíre roviny,
vždy stavia, stavia
do radu
železnú čiernu armádu
do služieb blížnych.
V diaľke noci
jagá sa jeho palota,
plná intenzivného života.
Komínov fabrických les
oznamuje:
dnes bude u nás ples!
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hudba remeňov, kolies a sirén
zavznie priestorom sály,
do ktoréj vrhá svoje žiary
elektrika a acetylén!
Prídite na ples, diváci!
Robotník bude pri práci
a hudba, tá mu bude hrať:
,,Pozdravujem ťa nastokrát!“
Ó!---------------------------

Keď sledujeme vývojovú líniu slovenskej
poézie po prvej svetovej vojne, vystupuje
nám do popredia popri staršom Ivanovi Kras
kovi nástupná generácia (Smrek, Lukáč, Roy,
Novomeský, Beniak...), z ktorej vlastne
každý zaujíma osobitné miesto a postavenie
v tomto vývoji a ich tvorba poznačená vojnou
hľadá výdychovú uvoľnenosť, v ktorej vyspie
vali všetko, čo je ľudské a poznačené avant
gardnými snahami. Každý šiel svojou cestou,
svojimi výbojmi, nezaťažený tradicionaliz
mom, vytvárajúc si takto osudovú spätosť
nielen s rodnými koreňmi, ale aj vzdialenými
obzormi a práve cez ne naberali kurz európskosti a svetovosti. Najvyhranenejším a najosobitnejším predstaviteľom generácie, ktorá
žila a tvorila vitalistickým dynamizmom, je
Ján Smrek. Vedel sa rýchle odpútať od ťaži
vého tradicionalizmu, od sveta symbolickodekadentného a všetkými zmyslami životného
optimizmu vyspieval oddanosť a nekonečnú
lásku k životu, vyspieval kantilénu na oslavu
víťazstva človeka a krás tejto zeme vo všet
kých jej poryvoch. Táto pieseň je plná úprim
nosti, plná hudby, sugestívnosti a jasnej žia
riacej krásy. Podmaňujúce a večne prchajúce
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pôvaby ženy, erotika krásy a opojnosti tvorili
podstatnú životnú orientáciu, stali sa mu ži
votným kladom, kde láska je mu „duše obsa
hom“. Opíja sa životom, prírodou a je v nich
pohansky čistý a večne sa obnovujúci. Životu
nič nevyčíta, nech je akokoľvek strhujúci
a dramatický. Práve v ňom nachádza svoje
gravitačné pole všetkých snov a výkrikov.
Neopíja sa márnymi snami. Plným dúškom
zato pije život, ktorého nikdy nemá dosť. Cíti
sa ako „odsúdený k večitej žízni“ a z tohto
neuhasitelného smädu pramení spomínaný
vitalizmus a sila po živote. Preto je táto
poézia ľudskému naturelu taká blízka. Smrek
nesníva, ale žije všetkými zmyslami, ktoré
rezonujú v jeho storočí, v storočí rýchlosti
a civilizácie. Je synom dvadsiateho storočia
a horúco vyznáva mu lásku a obdiv „slovami
na slobode“. Žiaci veľmi radi recitujú poéziu
Jána Smreka a veru ani jeden Hviezdoslavov
Kubín sa nezaobíde bez neho. A prečo práve
Ján Smrek? Odpoveď je jednoznačná: Smrek
je básnikom mladosti. Jeho básne to je ne
konečná láska k životu, k človeku, to je
úprimnosť a čistá intímnosť nenapodobiteľnej
krásy. Je to večný nepokoj po radosti, po
erotickom svete, po rozkošnom opojení zba
veného dramatizmu, metafyzických vzruchov,
smútku a opustenosti. Jeho spaľujúca túžba
je večne nová. Smrek má to, čo má tak málo
básnikov: intuitívne videnie. Videné cíti a cez
cítené zbožňuje. Je všade tam, kde sa nad
chýna a otvára srdce tohto sveta, je jednou
nohou v prítomnosti a druhou v budúcnosti —
slovom zbožňuje všetky krásy a dary života.
Smrek — to je láska. A on ju rozdáva plným
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priehrštím. Ak miluješ — nevyhneš sa mu!
Ak trpíš — je pri tebe!
A v tejto polarite vibrujú čisté básnické
skvosty, plné tepla, srdca a nežnosti, vibrujú
záchvevy, ktorými sa opája, lebo všetky sa
prebíjajú k životnej viere, k istote a k ra
dosti.
Na prvý pohľad by sa zdalo, že báseň
„Fabrika v noci“ akoby sa vymkla
z prúdu typickej smrekovskej poézie. Smrek
vo svojich veršoch odhaľuje krásu prostých,
nenápadných a každodenných vecí, čaro
a pôvab domova, víťaznú a radostnú hymnu
rodnej zeme. Pri čítaní tejto básne si jasne
uvedomujeme, že je vznešenou oslavou ro
botníka a jeho práce. A teda nijako sa ani
neubránime dojmu, že má svoj program, lebo
v nej sa čo i len sčasti realizujú podstatné
znaky a stimuly poézie futurizmu, ako ich
prinášala moderná civilizácia. Práve v nej
operuje básnik maniérami, ktoré sú také prí
značné pre poéziu civilizačnú. (Marinetti —
zakladateľ futurizmu: „Oslávime zástupy za
valené prácou, rozkoš a revoltu, nočnú
pulzáciu arzenálov a fabrík, mosty a ich gym
nastiku, lokomotívy a let aeroplánov ...“)
Chce vytvoriť „poéziu slobodných slov“.
Robotnícka téma, programovosť, veršová
skratka, originálnosť v prirovnaní a v bás
nických obrazoch, krátke úsečné vety, úder
nosť, slová rýchlo sa hromadiace k sebe bez
ohľadu na vetné zákony — to boli signali
začné svetelné značky na nových križovat
kách nastupujúcich umeleckých smerov.
Pravda, presnejšie zaradenie tejto básne si
určil básnik sám. Uvedenej básni prikladá
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veľkú váhu a v svojich spomienkach uverej
ňovaných v Slovenských pohľadoch č. 4 83/67
(neskôr v knihe: Poézia moja láska, vydal
Slovenský spisovateľ v r. 1968) ju cituje celú
aj s podrobnými zábermi jej vzniku. V našom
vedomí jasne sa vynorujú kontúry robotníc
keho pracoviska, vystupujú tu „futuristické
syntézy, kde nehovoria len ľudia, ale aj veci
a princípy“.
A práve z tohto aspektu je zrejmé, že báseň
je plným výkrikom svojej doby, je oslavou
práce, je apoteózou ľudských rúk a ich hrdin
stva o lepší zajtrajšok.
Báseň je písaná voľným veršom (uvoľnený
daktyl). Vcelku však možno ju charakterizo
vať ako rytmicky organizovaný útvar so sna
hou prejavovať sa v slabičných rozdieloch
a s dôležitou funkciou intonácie, eufónie
a rýmu. Do akej miery sa verš Smreka osa
mostatňuje od verša Ivana Krásku (na ktorý
vlastne nadväzoval) najlepšie si ozrejmíme,
keď porovnáme diagramy rozložených prí
zvukov (Otcova roľa a Fabrika v noci) v gra
fickom rozbore rytmickej štruktúry:
II III

IV

V

VI VII VIII IX

30

2

0

32

0

16

0

0

16

Smrek

31

2

6

20

0

19

5

12

2

Krasko

94

6

0 100

0

50

0

0

50

97

6

0

59 16

37

6

Slabika

Krasko
Výskyt

70

i

....................

..............
Smrek

18

75

62

VERS I. KRÁSKU
VERŠ J. SMREKA

Porovnať tieto dve básne, ktoré majú oči
vidne rozdielnu metrickú faktúru, stavia nás
pred podrobný výskum a rozbor. Chtiac-nechtiac museli sme k nemu pristúpiť, aby sme
poukázali na vývojový postup uvoľňovania
verša a odputávania sa od tradičnej formy
a takto správne zaradili tieto zmeny a od
chýlky do celkového vývoja. Obidve básne
(Otcova roľa a Fabrika v noci] sú rovnakého
veršového počtu: 32. Prízvuk na 1. slabike
majú obidve básne približne rovnaký. Podob
ne aj druhá slabika. Rozchod a uvoľňovanie
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začína hneď na 3. slabike. Kým u Krásku je
3. slabika neprízvučná (lebo je daktylská),
u Smreka je nástupišťom trocheja:
s tvárou vážnou
i

X I

í

v diaľke noci

X

i

X I

i x

U Krásku nadobúda konstantnost štvrtá sla
bika [nástupný druhý daktyl: &xx|j!:xx),
kým u Smreka sa táto štvrtá slabika stáva
nástupnou plochou nielen daktylov:
mohutné železné mašiny
ix x
x
xx k x x
vypúšťa na šíre I roviny
x xx k xx j k x x
železnú čiernu \ armádu
xxx i x I i x x
a trochejov:
obloky I primitívne
k x x j i x |& x
ale tu sa práve aj porušuje a uvolňuje rytmic
ký spád celej metrickej schémy (bezprízvučnosť):
1234
s tvárou vážnou

1234
v diaľke noci

No i keď sa verš Smrekov (Fabrika v noci)
značne uvolňuje oproti veršu I. Krásku (Otco
va roľa), jednako vidíme, že obidve básne
majú tiež — i keď v malom počte — rovnaké

a spoločné „hroty“, čo signalizuje a udržuje
kontinuitu, a len potvrdzuje, že uvoľnený
verš Smrekov nie je ľubovoľný, ale má svoje
vnútorné zákonitosti. Ostré hroty pravidelnej
schémy I. Krásku (1. 4. 6. 9___slabika)
Smrek práve na týchto miestach otupuje
a uvoľňuje. Pomerne veľký výskyt prízvučnosti na 4., 6., 8. slabike len nasviedča, že
Smrek si ponecháva „čosi“ aj zo školy kraskovskej. No i napriek tejto uvoľnenosti báseň
Fabrika v noci moduluje nás do tónin
čistých harmónií, kde namiesto konštantnej
pravidelnosti verša ponúka básnik aj iné
dary: metaforu, intonáciu, básnické obrazy...
Báseň Fabrika v noci má 32 veršov. Pre
vládajú daktylské začiatky (18 prípadov).
Trochejmi (vlastne uvoľnenými jambami) za
čína 6. verš (v ktorom panuje robotník ...},
10. verš (s tvárou vážnou a bledou...), 13.
verš (vpúšťa na šíre...], 20. verš (plná in
tenzívneho života...), 21. verš (oznamuje...]
atď. — celkom 9 prípadov, kde sa objavuje
nástupný počiatočný trochej. Je zaujímavé, že
po daktylských začiatkoch sa vlní jambický
spád: &xx|&x|xx... aspoň vo väčšine prí
padov:
zažiaria v noci prepodivne
i x i x I i x
celé to osvetlené krídlo
i x x i x |i x ic x
fabriky
i x x
XXX

vyzerá I ako cárske sídlo
k x x [k x
k x k x
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Pravda, objavujú sa aj samé daktyly:
nazri len do jeho komnaty ixx ixx ixx
aký je mocný a bohatý
ixx ixx ixx
alebo verš daktylo-trochejský:
oceľou vládne, platinou, meďou
ixx[ix|ixx|ix
Z týchto veršových pôdorysov je zrejmé, že
báseň nemá jednotnú metrickú schému, ne
organizuje sa do poplatných útvarov a ani sa
nijako výrazne neprejavuje snaha po pravi
delnom alebo aspoň pravidelnejšom stopo
vom členení, ba aj samotný počet slabík vo
veršoch je diametrálne rozdielny. Prvý verš
má 7 slabík, druhý verš 9, tretí 9, štvrtý 3,
dokonca posledný verš má jedinú hlásku „ó“.
Naproti tomu Krasko má veršové rady kon
štantné: 10-slabičný verš sa strieda s 5-slabičným (Otcova rola j.
Z dosiaľ uvedených rozborov bolo dosť prí
padov, aby sme dokázali, že rytmus básne
Fabrika v noci je značne kolísavý, a tak do
popredia vystupuje zvuková zložka — „eufonická organizácia“, ktorá akoby umocňovala
hudobnosť a melodičnosť tejto básne. Je nie
len sprievodným činiteľom rytmu, ale práve
ona organizuje melódiu od stopy k stope, od
verša k veršu. Najmä osamostatnené veršové
rady modulujú jednotlivé tóniny (jednotlivé
obrazy a nálady) do záverečného jasotu a ob
divu zvýrazneného jedinou hláskou: ó ...
Pravda, toto citoslovce z Literárnych vý
chov vypadlo! My sa však pozrime bližšie na
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spomínanú „zvukovú zložku“ — eufóniu, ako
sa prejavuje, keď rytmicky zdôraznené mies
ta sú vo verši aj eufonicky zaťažené. Na prvej
slabike sa objavuje vokál „o“ v 11 prípadoch,
vokál „a“ 9 prípadov, „e“ 4 prípady, „i“ 2 prí
pady, „u“ 2 prípady. Podobne možno zisťovať
vokalizačnú situáciu na dalších slabikách, no
najmä však na IV., VI. a VIII., lebo práve na
nich sú nástupy nových slov, aj prízvukov!
Pravda, objavuje sa aj snaha po pravidelných
schémach:
celé to osvetlené krídlo
eé o
e é
o
v ktorom
o o

panuje

robotník
o o

oceľou vládne, platinou, meďou
o e ou á e
a ou
e ou
železnú, čiernu armádu
ú
u
u
Dnes bude
e u

u nás ples!
u
e

Pozdravujem ťa nastokrát!
o
a
a
a o á
Je teda zjavné, že i keď sa stráca plynulosť
rytmická, výstavbu a scelovanie verša i slôh
preberá eufonická zložka:
Prídite na ples diváci
í
a
i á
Eufonická organizácia sa realizuje teda sa
mohláskami aj spoluhláskami. Veď len v prvej
slohe [7 veršov) sa vyskytuje hláska „a“
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10-krát, „e“ 13-krát, „i“ 14-krát, „o“ 14-krát,
kým „u“ len jediný raz. Z tejto vari len ná
znakovej štatistiky o rozložení temných a jas
ných vokálov (samohlások) je zrejmé, že ná
lada básne bude radostná, slávnostná, o čom
svedčí malý výskyt pochmúrneho vokálu „u“
a bohatá frekvencia vokálov jasných (e, i).
Bolo by vari zbytočné sa púšťať do hĺbkového
skúmania aj ďalších slôh v tejto krátkej štú
dii, no jednako považujem za užitočné aspoň
vyznačiť líniu ďalších postupov, ktoré sa roz
šíria aj na oblasť spoluhlások, prípadne spoluhláskových skupín.
Napríklad výskyt skupín -bl-: obZoky, ble
dou, bZížnych; -pl-: pZatinou, paZota, ples ...
kombinovaná variácia; slabika -ne-: primitívne, prepodivne, osvetlené, mohutné, Inten
zívneho, dnes, zawznie ...
Zisťujeme teda, že tak ako sú eufonicky
zaťažené samohlásky, sú zaťažené aj spolu
hlásky. A tu vyučujúci i žiaci majú široké pole
výskumu verša pri určovaní frekvencie tejktorej hlásky alebo skupiny hlások zdôvod
nené na veršovej faktúre. A ľahko si ozrejmia,
že eufonická výstavba má funkciu rytmickú
(keď miesta rytmicky zdôraznené sú aj eufonicky zaťažené), funkciu syntaktickú alebo
významovú.
i
xx A x I*
dnes bude u nás ples!
e u
u
e

Povšimnime si napr. len tie slová, kde sa
objavuje hláska „o“ (obloky, v noci, prepodivne, krídlo, sídlo, robotník, komnaty, moc81
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ný, roviny, palota atď___) a hneď sa nám
vynorujú plno zaťažené významy, ktoré zvukosledmi vytyčujú pevnú rytmickú výstavbu
v kontexte a ktoré sa ešte zosilujú o rýmové
dvojice, čím verš nadobúda sýtu melodičnosť
a pomáha upevňovať a sklbovať motívy cez
emocionalitu slova. A práve pri eufónii treba
vyzdvihnúť, že je ona jedným z tvárnych pro
striedkov. Pravda, musíme žiakov upozorniť
hneď na začiatku, že v tejto — ako aj v kaž
dej — básni, v každom literárnom diele, bude
me sa predierať cez myšlienku k estetickému
zážitku. A na tejto ceste je mnoho zastá
vok. jednou je aj „eufonická organizácia“.
Preto nerobme si na tejto zastávke koniec
túry! Pri eufonickom skúmaní žiaci nemôžu
mať pocit, že verš a báseň je akési hranie
a posunovanie vokálov a konsonantov — čosi
ako: da-da, ale že eufonická organizácia vy
trháva slová z ich prvotného významového
postavenia a pomáha organizovať a vytvárať
a tým vyvolávať vedľajšie významy združe
ných so slovom. (O čom sa žiaci podrobne
učia už v 8.—9. roč. ZDŠ — pozri: základné
a druhotné významy slov.)
Preto aj v tejto básni osvetlený objekt (te
helňa) vyčaril básnikovi podružné veľmi
vzdialenú predstavu cárskeho paláca a len
tak vznikli veršové vzťahy:
osvetlené krídlo

—

cárske sídlo

Povedia eufonickej organizácie v oblasti
zvukovej vystupuje výrazne v tejto básni aj
zložka rýmová, ktorá podobne ako eufónia
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nám
zvutavbu
mové
:nosť
r cez
treba
proorniť
kažiude:ému
istácia“.
niec
lóžu
anie
čosi
vy'ého
árať
LížeLne
dné
(teľmi
len

isti
a]
nia

má trojakú funkciu: rytmickú, zvukovú a sé
mantickú (významovú). Rytmická funkcia
rýmu sa prejavuje signalizovaním konca ver
ša (verša alebo polverša). V tejto oblasti ne
mienime vymenúvať druhy rýmov, ani ich
schémy (tie sa objavujú a vysvetľujú už od
7. roč. v Literárnych výchovách), ale radšej
sa upriamime na rýmové dvojice, ako sa po
dieľajú na výstavbe verša. V našej básni zis
ťujeme, že zo všetkých dvojíc — je ich cel
kom 13 — je viac prípadov, kde rýmy nesú
rytmický dôraz (mužský 1-slabičný rým):

>
komínov fabrických les
oznamuje:

>
Dnes bude u nás ples/
>
a hudba tá mu bude hrať;
>
>
Pozdravujem ťa nastokrát/
Ženský rým jasne signalizuje stopy trocheja s predrážkou:
celé to osvetlené krídlo
fabriky
vyzerá ako cárske sídlo
alebo daktylský rým umožňuje celý daktyl
ský prúd:
Nazri len | do jeho | komnaty,
aký je | mocný a \ bohatý
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Z toho vidno, že medzislovný predel sa
zriedka dostáva do rýmujúcej sa časti. Rýmy
tejto básne sú zvukovo pestré a zvukovo dosť
rozvité. Pri mužských rýmoch sú jednosla
bičné rýmové dvojice (les — ples atď.j. Troj
slabičných rýmových dvojíc je celkom 6, čo
činí 46 %. Len dva prípady sú, kde sa rýmuje
4-slabičné slovo (primitívne — prepodivne,
sirén — acetylén), teda v kombinácii 4:4
alebo 2:4. Pri ženských rýmoch sú dve dvoj
slabičné dvojice (krídlo — sídlo a bledou —
šedou) v kombinácii 2:2.

tváří
(hov
aleb
(vkv
lota
M
[ koi
my
kom
kovi
zvul
divr
Pi
Prvá sloha má rýmovú schému:
net;
dza;
a ab c x b y c
vetr
ver:
Druhá sloha:
vot(
AAaaBBxCCy
ško
vej
pričom
a = verš zakončený ženským rý
P
mom (malé písmená)
tiel
x y = verše nerýmované
a 1
A B = verš zakončený mužským rý za ii
mom (veľké písmená)
šov

Mužský rým (les — ples) so zatvorenou spo
luhláskou má typ v k — v k; v = vokál (sa
mohláska), k = konsonant (spoluhláska).
Tento rým je bohatý svojou zvukovou zhodou,
kde rýmujúca sa homonymná časť obsahuje
a zaberá celé rýmové slovo. To sú rýmy h omonymné (v češtine: „t k 1 i v é“). Druhý
mužský rým v kombinácii 1:3 (hrať — nastokrát) je tiež rým typu kvk — k v k. Troj
slabičné slovné dvojice si organizujú a vy
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(si

koi
zať
na
no;
i
boí
sa
fal
zái
žiť

el sa

tvárajú dvojslabičný rým mužského typii
(hovoríme mu daktylský rým] v k v : v k v,
alebo vkvk : vkvk — fabriky : veliký
(vkv: vkv], mašiny : roviny (vkv:vkv), pa
lota : života (vkv : vkv).
Mužské rýmy obohatené zhodným vokálom
lkomnaty : bohatý) nás len utvrdzujú, že rý
ivne,
my v tejto básni sú dôležitým stavebným
i 4:4 komponentom celého verša po stránke zvu
Ivoj- kovej. Básnik Ján Smrek starostlivo dbal na
IU —
zvukové kvality rýmu: primitivné — prepodivne, krídlo — sídlo, fabriky — veliký.
Pravda, zvuková zhoda rýmujúcich sa slov
netýka sa len poslednej slabiky a predchá
dzajúcej samohlásky. Časté presahy (tzv.
vetné enjambement) si vynucujú zakončenie
verša signalizovať rýmom. Rýmy pôsobia no
votou, sviežosťou, akoby provokovali staršie
školy a stávajú sa medzičlánkami významo
vej výstavby motívov.
rýPokiaľ ide o zaradenie rýmu do grama
tických kategórií, prevládajú tu absolútne
a konštantné podstatné mená. Z 27 veršov
rý- zainteresovaných na výstavbe rýmu je 20 ver
šov, kde sa v rýmoch objavujú substantiva
(sloveso je len v jedinom prípade), z čoho
;po- konštatujeme, že sú to slová silno významovo
sa- zaťažené a už lexika týchto rýmov postačuje
;a). na to, aby básnik nimi dosiahol ozajstne sláv
:ou,
nostnú náladu a navodil žiadúcu situáciu.
uje
Ale to sme už vlastne pri sémantickom roz
i obore motivických a tematických pásiem, kde
íhý
sa chceme obmedziť iba na číre konkrétne
;tofakty, ktoré sú jedine zamierené k estetickým
zážitkom. Preto aj náš rozbor nebude sa sna
vyžiť o vyčerpávajúci komplexný rozbor, ale

^ýmy
dosť
oslaTroj6, čo
mu je

■oj-
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vynasnaží sa ozrejmiť základné zložky vý
znamovej výstavby.
Vychádzame od slova — vlastne od jedinej
hlásky posledného verša: -ó. Toto „ó“ ako
morféma na prvý pohľad zdá sa, že je najniž
ším významovým prvkom. Ale práve jeho
umiestenie v závere a práve na konci nado
búda estetickú účinnosť, dejovosť vo víre
dvoch prúdov — oblastí — všedných, nepoetických slov, ako: obloky, fabriky, oceľou,
armádou, komínov a slov poetických, nadne
sených, ako: zažiaria, nazri len, v diaľke
noci, hudba zavznie, jagá sa, hudba reme
ňov ... A len prelínaním a krížením týchto
oblastí pointuje sa posledný verš v jediné
slovko „ó“ — v jedinú morfému. A tak nám
nepôjde len o výber slov, ale aj o spôsob,
akým sa slová zaraďujú do celej výstavby.
Rozhodne báseň Fabrika v noci znamená roz
šírenie slovnej oblasti. Prináša dosiaľ málo
užívané básnické slová: primitívne, intenzív
neho, prepodivne, elektrika, acetylén ...
A práve tieto všedné „nebásnické“ slová
s básnickými slovami vytvárajú medzi sebou
estetické vzruchy a napätie. Ak básnik kon
frontoval v tejto básni dva svety, tak každý
žije svojou lexikou, čo vypuklo vystupuje pri
stvárňovaní skutočnosti [navodenie nálady
pri pohľade na továreň). Je tu zrejme snaha
nielen po obohatení slovníka, ale aj o celú
organizáciu výstavby, o aplikáciu slov, ktoré
sa prichyľujú k sociálnej tónine, pravda, na
postulátoch civilizačnej poézie a neskôr poe
tizmu. Zrazu „nepoetické prostredie“ stáva sa
prostredím, kde sa žije, plesá, kde sa kujú
charaktery, kde sa premieňa nielen vonkaj86
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vý- šie, ale aj najvnútornejšie /dnes bude u nás
ples ... hudba remeňov ... a hudba tá mu
inej bude hrat...]. Pravda, táto obnova poézie
ako a estetický prerod skutočnosti mal širokú
liž- vývinovú líniu, kým všednosť umocnená este
9ho tickými formami vtiahla do literárneho „po
do etického“ okruhu, aby oslobodená od všet
hre kých zaťažených tradícií nabrala patričný
po- kurz svojho vzletu.
So slovami prudkej a ostrej zmyslovosti
ou,
(takej
typickej pre poéziu J. Smreka) sa tu
nevôbec
nestretávame.
No zato výskyt lexiky
'ke
továrenského
prostredia
a jeho stvárnenie na
ie
„ožiarenú
sálu
a
komnaty“
za zvukov „hudby
íto
remeňov,
kolies
a
sirén“
vytvára
a ukazuje
né
nové
postupy
stvárňovania
skutočnosti.
Po
im
hyb slov sa deje, pravda, nielen v podstatných
3b,
menách, ale aj pomocou epitet (prívlastkov),
jypričom sa toto stvárňovanie urýchľuje, kon
>zkretizuje a napomáha k významovému splý
lo
vaniu s podstatnými menami (obloky primi
Vtívne, osvetlené krídlo, cárske sídlo, mocný
a bohatý, s tvárou vážnou a bledou, mohutné
železné mašiny ...). Spojenie epitet so substantívami je v tejto básni konštantné — niet
hádam ani osamoteného, opusteného podstat
ného mena — čím sa očividne podporuje vý
raznosť a celistvosť substantiv, a tým sa bliž
šie dostávame k skutočnosti. Substantiva sú
tu so svojimi susediacimi členmi iných kate
górií vo veľkom napätí, čo si uvedomujeme
práve tým, že napr. konce veršov nemajú tak
mer ani jedno sloveso (len jediný prípad!)
v rýmovej časti, ba nemajú ho ani v nerýmo
vaných veršoch, a tak celá organizácia sa sú
streďuje na frekvencii substantiv a epitet,
-
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adjektiv, prípadne adverbií. Pri významovom
rozbore vystupujú obyčajne dve skutočnosti:
je to vecná skutočnosť a pomenovanie (tejto
skutočnosti]. Toto pomenovanie vytvára nám
celú rovinu znakov. Tu si objasníme synony
má, keď jednu vec pomenujeme niekoľkými
výrazmi a opačne, keď to isté slovo možno
použiť na pomenovanie niekoľkých skutoč
ností. Len v týchto dvoch princípoch synony
mity a homonymity vidno, že básnikovi sa
ponúka široké pole pre výber pomenovaní pri
stvárňovaní básnických obrazov. Pri tomto
výbere, pravda, nejde len o výber slov, ale aj
o štýl, o samotný spôsob, akým básnik slová
priraďuje a sceľuje do veršov.
Pomenovania v našej básni sú viac priame
ako obrazné. Cítime to z „typických sledov“
(vyzerá ako osvetlené krídlo, nazri len do
Íeho komnaty, železnú čiernu armádu, aký
je mocný a bohatý ...}. Poetizmov báseň ne
má. Kým u Hviezdoslava boli konštantné,
zriedkavo sa objavovali u Krásku, ale po
stupne sa strácali u Smreka. Smrek si nevypomáhal nimi. Nový slovník z každodenného
života, prípadne z technického rytmu 20. sto
ročia úplne mu stačí na prísny a jasný spô
sob stvárňovania skutočnosti po novom. A poetickosť tu je nie v poetizmoch, ale práve
v tomto stvárňovaní. Hneď prvý obraz:
Obloky primitívne
zažiaria v noci prepodivne ...
nás uvádza do povznesenej situácie (obloky
primitívne sotva nás uchvátia), ale básnik
slovesom „zažiaria“ a príslovkou „prepodiv88

ne“ naše očakávanie z prvého verša prevráti
a vygraduje do údivu — a to práve robí vý
berom!! Medzi substantívami a epitetmi niet
veľkého napätia; substantiva a ich určujúce
členy sa podopierajú: obloky primitívne, cár
ske sídlo, krídlo fabriky, s tvárou vážnou —
substantiva nie sú s adjektívami v pomere
zastierania, zahmlenosti, ale naopak, v po
mere jasnosti, údernosti, konkrétnosti. A prá
ve tento moment vytvára z tejto básne náladu
skutočného prostredia, nezidealizovanú, ale
vedome budovanú na postulátoch poézie c ivilizačnej. Ba ani pri veršoch „hudba
remeňov, kolies a sirén“, „komínov fabric
kých les“... atď. sa táto jasnosť nestráca,
lebo je minimálny výskyt nehmotných sub
stantiv [hudba ... a i v spojení s konkrétny
mi slovami ladí nás do poetického charakteru
logických sledov (veď hudba remeňov, hudba
kolies, hudba sirén nie sú v nijakom význa
movom rozpore). Pravda, aj epitetá majú
svoje oblasti či už sociálnej funkcie (mohutné
železné mašiny, komínov fabrických les, hud
ba kolies), poetistickej funkcie (in
tenzívneho života, s tvárou vážnou a bledou,
šíre roviny) alebo funkcie symbolistic
kej. Vo všetkých troch funkciách zvýraz
ňujú sa substantiva smerujúce ku skutočnosti,
k jasnosti, ktorú chce básnik zobraziť.
V rýmujúcich slovách zväčša dochádza
k významovému súhlasu, čo je zrejmé aj z to
ho, že sa rýmujú slová rovnakých kategó
rií gramatických: krídlo : sídlo, pa
lota : života, les : ples ... Ale aj spojenia
iných gramatických kategórií sú v blízkom
významovom vzťahu:
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obloky primitívne {príd. meno)
zažiaria v noci prepodivne (príslovka)

Nazri len do jeho komnaty (podst. meno)
aký je mocný a bohatý (príd. meno)
komnata : prepych, pohoda, bohatstvo ... Po
dobne sa spájajú významy veršov, i keď v obkročnom rýme:
Hudba remeňov, kolies a sirén

elektrina a acetylén
akoby slová 1. verša sa stupňovali a pokra
čovali v svojej základnej lexike, pričom sa
významovo spájajú nielen s epitetami, ale aj
s rýmami. Zaujímavý je 14. verš:
vždy stavia, stavia
do radu!
kde dochádza ku konfrontácii dvoch slov,
keď to isté slovo sa opakuje za sebou dvakrát.
Je to epizeuxis — básnická figúra dosť
častá v našej poézii (Botto, Krasko, Novomeský...), kde ohraničený význam stráca
prvotnú údernosť a druhé opakované slovo
zotiera plnovýznamovosť a navodzuje istú
neurčitosť. Aj hromadenie súradných vetných
členov odďaľuje od priameho pomenovania
a oslabuje ho (... aký je mocný a bohatý,
s tvárou vážnou a bledou, platinou, meďou ...
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mohutné železné mašiny ... železná čierna
armáda atď.).
Medzi ďalšie prostriedky odďaľovania od
vecí je perifráza, sémantické klišé,
synekdocha, met oný m i a, meta
fory, ktoré rozvádzať by bolo na túto malú
štúdiu neprimerané, ba aj nepriliehavé, lebo
i tak medzi významami a skutočnosťou ne
pohádali sme nijakú dramatičnosť, ani napä
tosť. Oveľa užitočnejšie bude, keď sa zahĺbi
me do významovej výstavby, aj to len aspoň
výstavby motivickej, pričom sa už vyhneme
princípom významovej stavby vety len preto,
aby sa problém rozboru verša pohyboval
v rozsahu učiva a osnov. A tu vidno práve
veľký rozdiel medzi poéziou Ivana Krásku
a medzi poéziou J. Smreka, ktorá generačne
nadväzovala na symbolikov (Krasko, Roy!).
Kým u I. Krásku sme pociťovali istú zahmlenosť (ktos, sám, tulák z cudziny, bázlivou
nohou ...), a tým aj pomenovania, ktoré gra
vitujú k nepomenovaným faktorom — zatiaľ
u Smreka vystupuje vypuklo jasnosť, zreteľ
nosť, priama skutočnosť, priame pomenova
nie. Symboly (znaky) už nemajú tu svoje
opodstatnenie ani miesto. Pripína sa tu iná
harmónia, ale jednako podmaňujúco pôsobi
vá, melodicky pestrá, či už v nápadovitosti
alebo v samotnej výstavbe, ako sme ukázali
na predchádzajúcich rozboroch. V tejto vý
znamovej oblasti dôležitú úlohu hrá aj väčšia
jednotka ako je slovo, a to je motív.
Pravda, motívom býva niekedy slovné spo
jenie, niekedy verš, ba aj celá sloha. V našej
básni jasne kontrastujú tri druhy motívov:
motív sociálneho prostredia (fabrika) — mo91

tív paloty a oba vyúsťujúce a ladené do mo
tívu spoločného jasotu a radosti — do hymnu
práce. Najprv je nadhodený motív prostredia
íabriky:
Obloky primitívne
zažiaria v noci prepodivne,
celé to osvetlené krídlo
fabriky
I keď spočiatku zvýrazňujú sa slová nadne
sené: primitívne... prepodivne... zažiaria...
— jednako po zaznení týchto prichádzajú
kontexty všedných každodenných slov a prá
ve oblasť civilizačnej a sociálnej poézie sa tu
podopiera a umocňuje substantívami (krídlo
fabriky, robotník, oceľou, platinou, meďou,
mašiny ...). Medzi veršami a básnickými ob
razmi vystupuje síce „motív osobný“, ani nie
tak v 1. osobe ako motív básnika — ale skôr
ako motív robotníka. A tieto dva motívy sa
neustále presakávajú, vynorujú i zastierajú,
no navzájom splývajú: básnik v robotníka
a robotník v básnika, čo sa evokuje vo ver
šoch:
Prídite na ples, diváci!
Pozdravujem ťa nastokrát!
Básnik je v celej básni akoby v úzadí a iba
v závere vystupuje v 1. osobe (motív osobný):
Pozdravujem ťa nastokrát!
O...
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a tým práve zvýrazňuje hold a úctu rukám,
práci, čo podčiarkuje práve významovú spo
lupatričnosť jednotlivých slov spätých do
toho-ktorého motívu. Pravda, pri motivickej
výstavbe treba si dobre všimnúť postupnej
súvislosti přerývaných, odbočujúcich, retar
dujúcich ako aj statických, dynamických
i stmeľujúcich motívov, lebo práve konfron
tovaním týchto nás básnik uvádza do situá
cie, kde „fabriku“ pointuje na čelné miesto,
dostáva sa jej výrazného postavenia. Veď sám
hovorí:
celé to osvetlené krídlo
fabriky
vyzerá ako cárske sídlo.
K týmto základným motívom pristupujú
ďalšie — ako napr. motív sily a moc
nosti („oceľou vládne, platinou, meďou“),
motív budovania („vždy stavia, stavia
do radu — železnú čiernu armádu ...“), mo
tív spolupatričnosti (do služieb blíž
nych ..
Z motivickej výstavby je zrejmé, že básnik
pracoval cieľavedome. Od prvotného zážitku
až po poslednú hlásku údivu: „ó“... sa mo
tívy napospol splietajú a formujú v klasickej
orientácii a organizácii do radostnej oslavy
robotníckeho prostredia — do oslavy víťaz
stva rúk a práce. A tak rytmus, rýmové dvo
jice, intonácia, pravidelná schéma eufonickej
štruktúry, bohatý výskyt jasných vokálov ako
aj harmonický pohyb jednotlivých motívov
intonujúcich do tonálnej zhody — to všetko
sa zapája do výstavby a melodickej faktúry
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verša a vytvára tak scenérický obraz Fabriky
v noci, plný hudby, svetla, jásavosti, plný
ľudskej pravdy a hrejivosti. Krása prostých
každodenných vecí prelína sa širokými myš
lienkami, ktoré plasticky vystupujú na zúže
nom priestore veršov. Sú mohutnou ozvenou
pracovného továrenského ruchu, v ktorom
spoločná práca formuje úprimné a pevné
charaktery. A básnikovi predovšetkým išlo
o tieto postuláty.
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MÔJ RODNÝ DOM (J. Kostra)
ROZBOR

Môj rodný dom bol starým šindľom krytý.
Stál v tôni belostného kaštieľa.
Na streche mach a z machu briežky rástli,
zasiate vetrom z -parku grófskeho.
Plot zo železa delil dom a kaštieľ.
Spomienka prvá: oberučným nožom
môj otec
kolár strúhal špice kolies
a na terase tridsať metrov ďalej
spoločnosť panská vyzváňala smiechom.
—

Mali tam hosťa. Pamätám sa naňho:
Šiel popri plote v jednom poludní
žhavého leta. Zastaviac sa zrazu,
pohľadom dlhým utkvel na otcovi.
Hej, pamätám sa naňho. O železo
lakťom sa oprel v jemnom zamate.
1 širák si sňal. Hriva vlasov viala,
zakudlili sa dymy cigarety.
Nemalo konca toto mlčanlivé
hľadenie škárou prižmúrených viečok,
tam spoza plota, kde som často vídal
modrosvit hlavní pušiek loveckých.
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Podivný strach mi prešiel do vedomia
a zvláštny smútok do hier päťročného,
ked náhlivými krokmi zmizol neznámy
a vynoril sa opäť s čudným náčiním.
Mali tam hosťa: Dnes viem o ňom viacej:
Peštiansky maliar portrétoval skvelé
hodváby pleti prvotriednych dám
feudálneho Uhorska.
Rozložiac poľný stojan za mrežou,
bez slova dal sa otca maľovať.
Co videl, viem už. Veľké hnedé ruky,
beľ plátna domáceho na košeli,
do čela klobúk, ktorý tvoril tône,
tie vďačné plochy pre široké štetce
na pleti do bronzová spálenej
i na tom plátne z ľanu mojej mamy.
Vytlačiac z tuby ultramarín tieňov
i karmín na výrobu fialovej,
cinóber, kobalt, modrú parížsku
i jasný oker s kremžskou bělobou,
impresionistickú clonu
umelec vrhol, ako lovec siete,
na život môjho robotného otca,
na jeho ruky mozoľnaté.
S úlovkom zašiel, neprevraviac slova.
O chvíľu opäť na terase zvoní
príborov striebro, porcelán a smiech.
Plot zo železa delil dom a kaštieľ.
Po desaťročiach, keď sa prevalil
cez všetky hate život rozvodnený,
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na stenách komnát nenašiel sa obraz,
na ktorý myslím od čias svojho detstva.
Prúžkami zlata vykladané v rámoch
svietili mená vznešeného rodu.
Hľadeli zo stien pyšní, spupní páni,
bezmocní skočiť k flintám na vešiaku.
Môj otec umrel. Jeho podobu
ja v srdci nosím. Ja a hlina rodná.
A ešte kdesi po svete sa túla
ten obraz s názvom „Drevoobrábač“.
Lanského leta bol som v mojej rodnej.
Čo vám mám vravieť. Jak jedinú milú
dotykmi všetkých zmyslov pohládzal som
miesta
najväčších zázračností života.
Krivda je zmytá. Pred kaštieľom chlapci
z lesníckej školy spolu s dedinskými
volejbal hrajú. Na terase zvonia
hrdielka dievčat z rodu bírešov.
Keď do údolia padol súmrak mäkký,
rozžali svetlá v sále pri terase
a pozvali ma recitovať básne.
Ale ja neviem vypovedať všetko.
V tejto ukážke nemienime rozoberať a skú
mať verš tak, ako sme ho rozoberali v pre
došlých ukážkach. Nezačíname tradičným
úvodom, ani nezaraďujeme básnika do tohoktorého avantgardného smeru alebo gene
račnej skupiny. Obmedzíme sa tu na tie tvár
ne prostriedky a komponenty výstavby diela
v povojnovej slovenskej poézii, ktoré idú pa97

ralelne s radikálnymi zmenami a pomôžu
nám takto udomácňovať nové postupy pri
rozbore verša.
Z metrického skúmania chceme len pod
čiarknuť, že rytmus a] tu (v tejto i keď nerý
movanej faktúre) je základným činiteľom
celej výstavby básne. Poznove sme zvýraznili
grafické znázornenie prízvukov, lebo práve
grafy majú žiaci radi a majú na nich mož
nosť si overovať a zisťovať o aký rytmus
a o aké uskutočňovanie metrickej schémy
ide v básni, keď sa tieto púhym okom ani
sluchom nedajú vycítiť.
Pri rozbore tejto básne vychádzame zo zá
kladnej požiadavky, že literárne dielo so
všetkými poplatnými umeleckými zložkami
je vlastne jazykový prejav umocnený estetic
kými funkciami. Preto žiakom už od 6. roč.
treba pripomínať, že každé literárne dielo,
každá literárna ukážka v Literárnej výchove
(učebnici) je prejav jazykový — popretká
vaný takými okrasami, ktoré pôsobia na cit
a chytajú nás za srdce. Naučme žiakov, aby
v básni nevideli čosi nevšedné, patetické, čo
hneď zvukovo sa chveje vnútorným recitova
ním a skandovaním, ale aby prvotne cítili
myšlienku, či už vonkajšieho alebo vnútor
ného života, ktorá sa estetickými faktami
prebíja k najvnútornejšiemu zážitku. Podob
ne aj významové okruhy lexiky (také typické
pre J. Kostru) pomôžu nám „všedné veci“ za
pojiť do výstavby motívov. A práve toto za
pojenie sa uskutočňuje pomocou metafory
a básnických obrazov. A tak v básni MÔJ
RODNÝ DOM si všimneme tri základné kom
ponenty: rytmického prúdu, lexiky a meta98

fóry. Báseň má 18 slôh a jeden verš so samo
statným zacielením, teda celkom 73 veršov.
Je tu očividná snaha realizovať vo verši met
rickú osnovu — veršové rady začínajú dakty
lom (i x x), ktorý sa nepravidelne zamieňa
so stopou jambickou (x í x], presnejšie obstupným celkom — j o m b o i d o m. {Pozri
Bakoš: Vývin slovenského verša, str. 207.) Po
týchto začiatočných rytmických variáciách
sa zreteľne vlní verš jambický, čo nám doka
zuje aj diagram — graf s vysokou konštan
tou prízvukov na IV., VI., VIII. slabike.

«
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v
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Velkú prízvučnosť prve] slabiky, až 76,7 %,
si vysvetlíme tým, že začiatky veršov sú dak
tylské, a teda prízvuk na prvej slabike. Po
nástupnej daktylskej stope je zrejmý spád
jambický, lebo jeho členenie vyznieva na
párnych slabikách (vyjmúc druhú, ktorá je
v daktylskej stope neprízvučná). V básni sa
pravidelne strieda 11-slabičný verš s 10-slabičným. Veršové rady nie sú zakončené rý
mami, ba tieto nám akosi ani nechýbajú, lebo
rytmický prúd a silné slovné spojenia z ob
lasti maliarskej techniky a vizuálnej sféry
úplne vystačia vzbudiť silné impresie a rad
šej sa zriekli rýmov, ako by mali prehlušiť
a prevravieť silné emócie.
O to zaujímavejšia je 1 e x i k a. Slová sú
z chudobného robotníckeho prostredia (A),
potom z oblasti bohatej „panskej“ spoloč
nosti (B) a bohatý je výskyt slov z oblasti
maliarskej (C) —básnikovi blízkej (študoval
grafiku v Prahe). A práve krížením týchto
oblastí dosahuje vysoko ladený emocionálny
prúd a vrstvenie kontrastných prostredí, aby
zaznela bohatá, farbistá inštrumentácia.
Oblasť A:

rodný dom, šindeľ, mach, plot, dom, oberučný nôž, kolár, strúhať špice kolies, veľké
100

hnedé ruky, beľ plátna, ľan, ruky mozoľnaté,
bíreš, život môjho robotného otca ...
Oblasť B:

belostný kaštieľ, grófsky park, spoločnosť
panská, smiech hostí, jemný zamat, lovecké
pušky, hodváby pletí, prvotriedne dámy feu
dálneho Uhorska, porcelán, striebro, komna
ty, vznešený rod, obrazy, pyšní, spupní páni,
prúžky zlata, vykladané rámy ...
Oblasť C:

pohľadom utkvel, širák, hriva vlasov, rozložiť
poľný stojan, maľovať, tône, vďačné plochy,
široké štetce, do bronzová, tuba, ultramarín,
cinóber, karmín ...
Básnik práve lexikou — výberom slov —
ostro vyhraňuje spoločnosť panskú a svoju —
proletársku. „Plot zo železa delil dom a kaš
tieľ“. A toto vyhranenie podčiarkuje ešte raz
v 12. slohe a dáva vyvrcholiť v kulminačnom
bode básne: „Krivda je zmytá. Pred kaštie
ľom chlapci z lesníckej školy spolu s dedin
skými volejbal hrajú ...“ V každej slohe vy
stupuje nielen charakter zobrazovania, ale aj
sebavyjadrovania. Básnik stvárňuje seba nie
formou lyrických výberov, ale práve tým, že
svoje city a reflexy objektivizuje na uvede
ných troch motivických oblastiach a vyjad
ruje pomocou nich to, čo bolo náplňou sku
točného života. Výber slov udial sa zákonite,
stal sa nositeľom lyrického videnia, a práve
v tejto časti vyspieval básnik svoju tému naj
presvedčivejšie.

Na hodine nevymenujeme všetky znaky
tej-ktorej oblasti. Len naznačíme jednu —
ďalšie si budú evidovať žiaci sami (triedenie
a vypisovanie). Všetky poznámky uvedené
v učebniciach Literárnej výchovy pre 9. roč.
vyzývajú žiaka, aby vysvetlil „výrazy a obra
zy“, napr. „spoločnosť panská vyzváňala ..
(pozri str. 108). Tu sa rozhodne žiada objas
niť a pozastať pri trópoch, najmä pri metaťore ako zložke básnického obrazu, lebo veď
ona ho formuje a buduje. Veľmi priliehavé
sú spomínané pasáže pri „rozbore umelecké
ho diela“ na uvedenej strane Literárnej vý
chovy. Badať tu snahu po zvládnutí problému.
No zatiaľ badať len snahu. Vymenovaním ma
teriálu a jednotlivých zložiek k jadru sa ne
dostaneme. My žiakom hovoríme o básnic
kých obrazoch, o metafore, sviežosti epitet,
javoch ..., pravda, ale len hovoríme! Žiakovi
chýba samostatné prekliesnenie sa k týmto
zložkám.
Žiak musí cítiť metaforu aj mimo prebera
nej básne, cítiť jej funkciu, jej súžitie so slo
vami a významom. Tu nevystačíme s definí
ciou: inakšie to povedať, tak krajšie, a to
pôsobí na city atď. A aby sme podľa učebnice
Literárna výchova podčiarkli: „Teda, aby lite
rárne dielo bolo umelecké, musí mať popri
svojej myšlienkovej hodnote aj umeleckú for
mu“ — vtedy rozhodne treba nám hlbšieho
ponoru do problematiky rozboru verša. A tak
na tejto básni pokúsme sa objasniť pojem
„básnický obraz, metafora, lebo
práve pomocou týchto sa dostávame do mo
dernej a súčasnej poézie. Báseň „Môj rodný
dom“ sa nám priamo ponúka k objasneniu
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dvojakej obraznosti.8 Prvá sloha je celá zalo
žená na opise:
Môj rodný dom bol starým šindľom krytý.
Stál v tôni belostného kaštieľa.
Na streche mach a z machu briežky rástli...
zasiate vetrom z parku grófskeho.
Znak opisu je tu jasný. Má za úlohu vysloviť,
povedať konkrétnu predstavu rodného domu.
Približuje nám tento dom, stavia pred oči.
Výrazné znaky sa postupne navrstvujú, čím
zosilujú opisovanie do plastickej klenby.
Všimnime si 9. verš:
„spoločnosť panská vyzváňala smiechom ...“
(básnický obraz]
Básnik zrejme chce povedať, že spoločnosť
panská je samý zvonivý smiech. A tu si po
ložme otázku: Čo napomáha vzniku obrazu,
ktorý je hlavným znakom súčasnej poézie?
Spoločnosť panská hodovala. Zvonili príbory.
Bolo veselo. Chichot a smiech. Zvonil aj
smiech žien. Spoločný znak je tu „akési zvo
nenie“. Teda dve predstavy: zvoniaci príbor
— chichot dám. Príbor a chichot akoby spo
ločne informovali a sa vyladili a chystali sa
splynúť v jediný akord „zvonenia“. A tak
z dvoch samostatných predstáv nám vzniká
básnický obraz:
„spoločnosť panská vyzváňala smiechom“ —
pričom „vyzváňať smiechom“ je metafora.
Alebo iný verš:
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„kde som často vídal
modrosvit hlavní pušiek loveckých.“...
...

Hlavne pušiek sú akoby kalené do modra.
Ale a] úsvit ranný je modravý — a tak na
spoločnom znaku „modrosti“ spriadajú sa
úsvit a puška do prirovnania: hlaveň
pušky je ako modrosvit, z čoho sa metaforic
ky vyvoláva obraz: „kde som často vídal
modrosvit hlavní pušiek ..Ešte jeden prí
pad:

Peštiansky maliar portrétoval skvelé
hodváby pletí prvotriednych dám ...

...

Teda maliar maľoval „vznešené“ dámy. Ter
mín „vznešený“ básnikovi sa zdal privšedný,
chce mať pôsobivejšie slovo, účinnejšie, ná
zornejšie, plné života a pútavosti. Preto siaha
po inej oblasti (privoláva si druhú predstavu:
ich pleť pokrýva hodváb). Ide tu teda o vy
tvorenie nového predmetu (vlastnosti), ktorý
na rozdiel od „vznešený“ nazveme napr.
„hodváby pleti“ — pravda, ku vznešenosti
patrí aj hodváb (slovo, ktoré doplna a oživu
je). Básnikovi nestačí slovné spojenie (bás
nický obraz: portrétovať dámy). Vyberá si
čosi podobné, ale obraznejšie, pôsobivejšie:
„portrétoval hodváby pleti“. A tak asociácia
mi dvoch predstáv prenáša sa význam „vzne
šené dámy“ (zdal sa básnikovi privšedný)
na slovo podobné, ale krajšie a účinnejšie:
hodváby pleti... práve pre spoločnú súvis
losť: vznešenosť — hodváb. Táto spojitosť
vyúsťuje do pocitovej zložky, lebo veď len
takto sa dáva novému obrazu objektívny cha104

rakter, pričom z neho sršiace pocitové iskry
zasahujú hĺbku a intímnosť nášho vnútorného
života.
Rozoberme si bližšie túto metaforickú ob
lasť.
Pri skúmaní modernej poézie významné
postavenie zaujíma z mnohých trópov najmä
metafora (přenáška] — ba povedali by
sme: keď priamy význam nemá nijaký vzťah
k prenesenému. A tak najjednoduchšie: jed
noduché veci, vlastnosti všednej reči — po
vedať krajšie, účinnejšie, výstižnejšie, a tým
aj básnickejšie — spoločnosť panská sa smia
la (spoločnosť panská vyzváňala smiechom].
Takto sa nám vidí, že predmet označený
priamym významom slova má akýsi zastretý
vzťah k predmetu preneseného významu. Pô
vodný význam: spoločnosť sa smiala — sa
presúva, čiže prenáša, nahradzuje sa iným
slovom, inými slovnými spojeniami tak, aby
básnik dosiahol plnšie a účinnejšie obrysy
svojej predstavy: spoločnosť panská vyzvá
ňala smiechom. Pravda, významovú podob
nosť s iným slovom alebo spojením slov si
čitateľ musí zistiť a uvedomiť, prečo sa bežné,
obyčajné slovo nahradzuje práve iným slo
vom. Dôležitú úlohu tu majú podružné význa
my: smiať, zvoniť — ozývať. A tak čím je ich
viac na spájanie dvoch slov, tým je metafora
účinnejšia:
... „Prúžkami zlata vykladané v rámoch
svietili mená vznešeného rodu.“

Básnik mohol použiť namiesto „svietili“ —
bili nám do očú, ponúkali sa, upútali našu
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pozornosť atď. Pravda, nedokazujeme tu iden
titu ani podobnosť, veď „svietiť“ a „upútať
našu pozornosť“ (prípadne „biť do očú“j sú
pojmy naprosto rôzne, ale upozorňujeme tu
na podružnost významov: biť do očú — upú
tať pozornosť — vynímať sa — svietiť. Ak by
sme v metafore hľadali logický zmysel, tým
vlastne by sme utvrdzovali, že sa chceme
brániť vstupu do modernej poézie. V metafore
nehľadajme logický zmysel výrazu: vyzváňať
smiechom — hodiť okom — svietili mená —
dotykmi zmyslov pohládzať — zvonia hrdiel
ka ... Metafora musí byť účinná svojou ori
ginalitou, aby zapôsobila na cit čitateľa. Preto
sa treba sústrediť iba na potencionálně vý
znamy. Ako by sa metafora prihovárala: ne
hľadaj vo mne logiku!9
Pravda, keby sme sa podujali na rozbor
metafory a v jej slovách hľadali len a len
logický význam, dostali by sme sa do nežiadúcich kombinácií protiumeleckých, často až
komických. V metafore — ak má ona spĺňať
svoju úlohu — musíme sa nechať unášať
metaforickým prúdom, aby naše zá
žitkové naladenie bolo vstave vnímať všetky
tie krásy, ktorými nás básnik sprevádza a ob
darováva.
Je niekoľko druhov metafor. V našej básni
sa stretávame s prívlastkovou, epitetickou: súmrak mäkký — impresionistická
clona — ultramarín tieňov, hodváby pleti —
život rozvodnený — pohľadom dlhým — hri
va vlasov atď. V básni MÔJ RODNÝ DOM je
metafor pomerne dosť a sú zámerne tam, kde
sa žiada plné citové zažitie a vyhrotenie vý
znamu i zážitku. Tieto metafory sú nové, je106

dinečné aj neopakovateľné — preto zapôso
bili tak emocionálne.
Na záver tejto kapitoly ako aj všetkých
troch rozborov (Otcova roľa — Fabrika v no
ci — Môj rodný dom) považujem za prepo
trebné ukázať názorne metodologický postup
rozboru básne MÔJ RODNÝ DOM, plánovaný
na dve vyučovacie hodiny. Východiskom je
nám čítanka Literárna výchova pre 9. ročník
ZDŠ, o ktorú sa ponajviac opierame ako o zá
kladnú a nepostrádateľnú pomôcku. Pravda,
na druhej strane učiteľovi by sa mala posky
tovať väčšia možnosť pri výbere ukážok, lebo
takto v čítanke — v Literárnej výchove — je
ozaj odkázaný len na úzky okruh povinných,
aj to nie vždy najšťastnejších textov.
Prácu s touto básňou sme sústredili na prvú
vyučovaciu hodinu. Na druhú hodinu sme po
nechali: metaforu, básnické obrazy a dokres
lenie básnikovho profilu, jeho tvorby a zara
denie básne do celkového vývoja. Ale poďme
už hádam na hodinu!
9. C — ZDŠ J. Nálepku v Žiline. Trieda
čisto chlapčenská. Na tabuli zavesený obraz
Jána Kostru (zo série Slovenských spisovate
ľov), vedľa farebný nápis:
J án Kostra :
Zachcelo sa mi zrazu šepkať slová
Moja rodná
U: Vidím, že už celá trieda žijete v novej
téme. Teda: Ján Kostra!
Ž: [recituje celú báseň Môj rodný dom —
zadané už pred mesiacom). Po odznení
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U:
Ž:
U:
Ž:
U:
Ž:
U:

prednesu dlhšie ticho, potom potlesk;
vždy tak robia za pekný a hodnotný vý
kon. Nato iný žiak predniesol krátke ži
votné dáta o Jánovi Kostrovi: rodisko,
štúdiá (Žilina, Praha, Bratislava) a jeho
významné básnické zbierky.
Chlapci, prečítajme si ešte raz báseň Môj
rodný dom. Otvorte si knihy — str. 104!
(čítajú po dvoch slohách najlepší recitá
tori, aby takto ostal povedia sluchového
dojmu aj optický sled básne).
Chlapci, čím sa líši táto báseň od iných
básní, ktoré sme dosiaľ čítali?
Nemá rýmov.
Má pravidelnú stopovosť? Všimnite si za
čiatky veršov. Aké sú?
Sú pravidelné.
Všetky? Urobte rozbor prvých 9 veršových
radov. Vyznačte metrum a verše, ktoré
majú porušenú pravidelnosť, označte znač
kou *. (V značení rytmického pôdorysu
sú už žiaci čiastočne zbehlí.)
1 x x 1 ix 1 ix 1 ix 1 ix 1
1 ix 1 ix [ ix 1 ix x
x x x x 1 ix 1 i x 1 ix

U: Povedzte mi, z akých oblastí sa vyskytujú
v básni slová?
Ž: Z oblasti maliarskej.
U: Kto ich vymenuje?
Ž: Ultramarín, kobalt, oker ...
U: Sú tu slová iba z maliarskej oblasti?
Ž: Aj z panskej spoločnosti, napr. hodváby,
príbory, modrosvit hlavní...
108

U: A len slová z bohatej spoločnosti? Z akej
inej?
Ž: Bohatý je slovník z chudobnej proletár
skej rodiny básnikovej: šindlová strecha,
otec-kolár, tvrdá práca, oberučným nožom
strúhal špice kolies, ruky mozolnaté ...
U: Ako básnik vyznačil dva svety? Ktorým
veršom?
Ž: Plot zo železa delil dom a kaštieľ...
U: Máme teda slová z troch oblastí. Vyznač
me si: A = chudobná, proletárska spoloč
nosť, B = panská spoločnosť, C = maliarska
oblasť.
Vypíšte z básne z každej oblasti 3 slová
alebo aj slovné spojenia!
A — starým šindľom krytý, na streche
mach...
Žiaci, čo myslíte, o akých časoch hovorí
táto báseň?
Ž: O feudalizme a socializme.
U: Ako to zvýraznil básnik? A kde?
Ž: Peštiansky maliar portrétoval skvelé hod
váby pleti prvotriednych dám feudálneho
Uhorska ...
Pred kaštieľom chlapci z lesníckej školy
spolu s dedinskými hrajú volejbal. Na te
rase zvonia hrdielka dievčat z rodu bíre
šov ...
U: Žil básnik Ján Kostra vo feudalizme? Veď
sa narodil r. 1910. Mohol pamätať tieto
roky? Veď mal iba 8.
Ž: Mohol. Historickým medzníkom bol r. 1917
a 1918 a vtedy už grófska spoločnosť po
maly zhasínala. Básnik sám sa priznáva:
„Hej pamätám sa naňho. O železo / lak
ťom sa oprel v jemnom zamate ..
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U: Ako žila panská spoločnosť?
Ž: Bezstarostne, hýrivo, na úkor pracujúceho
človeka.
U: Kde to vyznačuje básnik? V ktorých ver
šoch?
Ž: Spoločnosť panská vyzváňala smiechom
... peštiansky maliar portrétoval skvelé
hodváby pletí prvotriednych dám feudál
neho Uhorska, opäť na terase zvoní prí
bor, striebro, porcelán a smiech ...
U: Kto je opakom — kontrastom tohto živo
ta? Koho to zobrazil básnik?
Ž: Svojho otca, svoju matku, svoj rodný dom,
svoju dedinu.
U: Ktoré historické epochy sú v básni zachy
tené?
Ž: Feudalizmus a socializmus.
U: A čo kapitalizmus? Buržoázia? Je práve
medzi nimi! Čo myslíte, ktorými slovami
ju básnik zvýraznil?
Z: — neuhádli —
U: Pomôžem vám:
„Po desaťročiach, keď sa prevalil
cez všetky hate život rozvodnený“
Vypíšte ešte slová a spojenia slov, ktoré
hovoria o novom socialistickom živote!
Ž: Krivda je zmytá. Pred kaštieľom chlap
ci...
U: Na záver tejto hodiny, žiaci, zaznačte si
do zošitov verš, prípadne myšlienku, kto
rá sa vám najväčšmi zapáčila. A tak dnes
ste videli v malých rozboroch, ako básnik
veľkú myšlienku zákonito spracúva mno
hými výrazovými prostriedkami. Opis, vý
ber slov, štýly a ich vzájomné prekrý110

vanie, pravidelné zaznievanie veršových
radov, čo ste si sami ozrejmili, pohyby
motívov, frekvencia lexiky maliarskej,
ktorá sa vinie celou výstavbou tejto bás
ne — to všetko pomáhalo vytvárať ume
lecký rámec bolestnej spomienky na det
stvo v tieni kaštieľa. A bolo treba ozaj
veľkého boja a veľkých obetí, kým sa
krivda zmyla.
Na domácu úlohu:
1. dokončite výber slov z tých troch ob
lastí (teda lexiku A, B, C],
2. zistite počet podstatných mien a slo
vies a čo z toho vyplýva: dejovosť či
významovosť,
3. vypíšte epitetá: belostný kaštieľ, z par
ku grófskeho..
4. recitátori (je ich päť], znázornite gra
ficky slovné prízvuky na I. a II. slabi
ke! (Grafy už robili pri rozbore štúrov
skej poézie.)
Postup, ktorý som si zvolil, sledoval jasný
cieľ: uskutočniť cez aktivitu triedy vyučovací
proces tak, aby sa žiaci rozvíjali všestranne
intelektuálne, emocionálne, pričom ponechá
vať estetický organizmus básne v jeho celis
tvosti, aby sa vypuklo objavili vzájomné
vzťahy: básnik — čitateľ, a takto dospieť
k hlbokému umeleckému zážitku. K tomu sa
mi pozdávala najprimeranejšia forma vhodne
zvolených otázok (vyžaduje sa svedomitá prí
prava s jasnou a jednoznačnou formuláciou
otázok). Takto som sa vyhnul formám hoto
vých súdov. Metaforu a básnické obrazy ne
lil

bolo možno na hodine preberať, bola by ho
dina prevravená, preťažená, rozpadávajúc sa
do detailizovania, čím by sa vlastne ideovosť
básne odsunula, potlačila a hodina by takto
nesplnila svoju základnú úlohu. Do hlbín bás
nickej krásy a pevnej idey chceli sme ísť
spoločne, sami sme sa predierali a takto od
krývali zmysel básne, ktorú sme určili ako
povinnú na HVIEZDOSLAVOV KUBÍN.
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AUTOROVO SLOVO
NA ZÁVER

V závere 1. kapitoly sme hovorili, že udo
mácnenie moderných metód má svoje hori
zonty, svoju zákonitosť, svoje postupy, kto
rého východiskom aj cieľom je žiak. A čo on
na ročníkoch 6—9, kde sa sem-tam už blysne
aj voľný verš alebo moderný výber na Hviez
doslavov Kubín? Myslíte, že tento výber je
celkom náhodný? Rok po roku mám na škole
na starosti túto vrcholnú akciu slovenského
jazyka — literárnej výchovy. Posledné dva
roky som náročky ponechal výber básní na
samotných žiakov. Pripomínam, že na ZDŠ sa
k súčasným básnikom (Válek, Rúfus, Koyš,
Kováč, Pado...) nijako učebnými osnovami
nedostávame. A bol som prekvapený. Z 57
prihlásených na celoškolské kolo si vyvolili
v 30 prípadoch najnovšiu poéziu: Válek, Rú
fus, Koyš, Feldek ...
Pýtal som sa žiakov, prečo práve túto poé
ziu. Odpoveď: Páči sa nám. Hovorí našimi
ústami a naším dychom. Počúvame ju denne
v rozhlase, televízii, denná tlač ju prináša,
naše časopisy, slovom je všade. Pôsobí na
city. Má podmaňujúce slová. Je to čosi iné ...
„A ako sa vám učí naspamäť? Veď nemá
oporné body, rýmy, ani pravidelnosť!“ Naj113

lepšia recitátorka S. Bílková, 9. C, ktorá išla
na súťaž s básňou M. Váleka: Zem pod noha
mi, jednoducho hovorila: „Je to také přitaž
livé, o. preto sa ju ľahko učím.“
A takýchto poznatkov je neúrekom. Žiaci
si zbierajú fotografie, básne, spisovateľov (no
nebojte sa, zbierajú si aj hercov, spevákov,
beatlesov, Old Shatterhanda, Winnetua ...),
vystrihujú ich, nalepujú aj s krátkym ich ži
votopisom a dielom. Vystrihujú a nalepujú
básne z dennej tlače a časopisov. Takto si
cieľavedome pripravujú pestrý výber na
Hviezdoslavov Kubín. A myslíte, že len pre
Hviezdoslavov Kubín? V 9. ročníku — v triede
čisto chlapčenskej — mal som žiaka Františ
ka Nachovského. Už v 8. triede si sta
rostlivo viedol zošit vystrihovaných básní.
Keď vychodil 9. ročník, odišiel do učenia za
strojmajstra v polygrafickom odbore v Brati
slave. Teda ani nie pol roka po opustení
školských lavíc na ZDŠ v Žiline, poslal mi
Ferko Nachovský list a tri básne.
Pre zaujímavosť uverejňujem ho celý, aj
s básnickými príspevkami:
Bratislava, 23. 6. 1967.
Drahý súdruh učiteľ f
Dovoľte, aby som Vás aj teraz čo najsrdečnejšie pozdravil a zároveň by som Vám chcel
úprimne blahoželai k Vašim meninám.
Ako už istotne viete, učím sa tu v Bratisla
ve v Polygrafickom OU. Bývam v internáte
a môžem povedať, mám sa tu dosť dobre. Ale
teraz k tomu hlavnému!
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Ako sa možno pamätáte, mňa zaujímala
poézia už dosť dlho, a tak nedávno som sa
rozhodol napísať svoju prvú báseň (Mestá
pod horami). Neviem, možno som sa prece
ňoval, ale tá prvá báseň sa mi tak zapáčila,
že som sa rozhodol zložiť ešte jednu. Tá mi
už tak ľahko nešla ako tá prvá, ale videl som,
že s väčšou chuťou do toho bu mi to aj možno
išlo.
A tak teraz máte pred sebou tri básne, kto
ré sa mi zo všetkých, čo som doteraz zložil,
najviac páčili. Prosím Vás, keby ste boli taký
dobrý a napísali mi, ako sa Vám tieto básne
páčia, čo do nich chýba, prípadne, ako by
som ich mal lepšie písať. Viete, ja by som
chcel veľmi písať básne, ale neviem ich sám
ohodnotiť, ja si raz myslím, že sú dobré, ino
kedy, možno aj právom, že nestoja za nič!
Už pár razy som sa ich chystal zahodiť, ale
som si to vždy ešte rozmyslel. Mám ich asi
dvadsaťpäť, ale viac ako polovica z nich ne
stojí ozaj za nič.
Súdruh učiteľ, ešte raz Vás prosím, napíšte
mi svoju mienku o nich, hoci len o týchto
troch básňach, ja viem, v liste to ide ťažšie
ako ústne, ale ja teraz nemám na vybranie.
Už dopredu Vám veľmi pekne ďakujem
a ešte raz Vás čo naj srdečnej šie pozdravujem.
Váš Fero Nachovský
F. Nachovský mi v liste poslal tri básne:
Mestá pod horami, Štvorlístok a Osemdesiat
päť slov ... Neodpísal som mu, lebo sa už
schyloval koniec školského roku a rozbor
všetkých troch básní som robil s ním cez
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prázdniny v Žiline. Od základov verša až po
motivovanie. A práve tento list a mnohé drob
né i vážnejšie pohovory s učiteľmi a literár
nymi pracovníkmi ma priviedli na myšlienku
napísať túto štúdiu.
Zo spomínaných troch básní uverejňujem
tú prvú:
F. Nachovský:
MESTÁ POD HORAMI

Tak stojím, pozerám na tie štíty,
štíty snehobiele,
čo sa v diaľke vypínajú,
keď chladný vietor veje.
Pod tými horami
krásne sú tie mestá,
hoc nie sú veľké
aj Rím prevýšia.
V týchto malých mestách
ľud slobodný býva,
každé toto mesto
kus hrdinstva skrýva.
Ony pyšno stoja pod tými horami,
hrdo sa týčia pod večnými Tatrami —
A Tatry ako matka dobrotivá
k sebe ich túli, pieseň slobody im spieva.
A čas tak do storočia beží,
v týchto mestách svieti na sto veží
no nie katedrály ani chrámy,
ale oheň hút a hudba baní.
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Ani nie za celé storočie
zaniklo to tu staré bodľačie
a miesto neho mávajú nám do noci
obrovské tieto kolosy.
—

Všetko tu vrie a kypí so životom.
Už hučí práca ľudských rúk.
Pozdravujem ľudí tvrdých dlaní,
pozdravujem ľudí zarosených potom!
A nielen Nachovský. Len za posledných
5 rokov, čo redigujem a vydávame každoroč
ne na škole almanach „ROZLETY z našej ško
ly“, hlási sa celý rad mladých nadšencov,
ktorých tvorbu aj uverejňujeme: Lednárová,
Binková, Hrabovský, Bobula, Mišejková, Zacharová, Barčíková, Matejčiková ...

Z poézie Beáty B i n k o v e j :
APRÍL

Zelená krajina,
tu kdesi potok začína
si ako slza studená
a skladáš písmená
ZELENÁ KRAJINA.
MÄJ

Voňavý vietor
odvial všetok piesok z ciest.
A na cestu tak čistú
si svietia štyri oči
miesto hviezd ...
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JÚN

Hovorili len pošušky
na lavičke pod smutnou
vŕbou,
čo treba vedieť na skúšky.
Peter H r a b o v s k ý, 8, B:
RODNÁ ZEM

Ö, rodná zem ty moja
hory aj doly ku tebe sa vinú,
len teba večne ľúbim
tú rozkvitnutú domovinu
len v tebe moje sny sa roja —
ó, rodná zem ty moja.
Si moje slnko, si môj život celý
tu v práci žije dobrý ľud,
s ním ideme všetci
budúcnosť krásnu rozvinúť.
Len v tebe moje sny sa roja
ó, rodná zem ty moja.
Z poézie Dagmar Lednárovej:
DO VLASTNEJ SLZY

Padajú biele hviezdy
padajú celú noc
a hovoria im
sneh
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Otváram okno
otváram nepokojnú dlaň
a všetky hviezdy pospájam
do vlastnej
slzy
A potom sneží
Mám oči plné snov
JARNÁ
C o je jar,
kto mi odpovie?
Jar?
Kvitnúce obdobia,
paleta snov a triašok.
Či nie?
Sú to azda deti
čo sa hrajú na lúkach
A či teplý vánok?
Možno slnko, čo strieka lúče
do okien.
Možno zoskupenie hviezd
Och nie, nie.
Je to láska.
Či nie?
Neviem.
Opýtam sa
možno mi niekto
odpovie...
—

Toto je jasný obraz, že žiaci už na ZDŠ sú
schopní vyrásť do prvopočiatočného štádia
svojich básnických a tvorivých rozletov a sú
vstave prekvapiť svojich vyučujúcich široký
mi záujmami aj o poetické problémy. No na
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druhej strane vyučujúci slovenčinár má žiaka
usmerniť, venovať mu zvýšenú pomoc, pova
žovať žiaka v tomto smere za talentovaného,
poskytovať mu príslušnú odbornú literatúru,
povzbudzovať ho a upevňovať v ňom tie pod
nety, ktoré by boli úzko spojené s pracovnou
činnosťou a ďalším vývojom. Tu už pravda
nestačia pochvalné uznania a ubezpečenia
typu: báseň je dobrá ... alebo je krásna ...
pekne si to napísal a pod. Tu sa už žiada od
borný prístup, aby sa ťažkosti a prekážky
stali podstatným znakom vôľového konania.
A tu dôležitý zástoj hrá posilňovanie fantázie
tvorivej, ktorá má svoje korene len a len
v tvorivej práci.
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DOSLOV

Táto štúdia, ktorú predkladáme vám, milí
priatelia
učitelia materinského jazyka, sle
duje v prvom rade tie úlohy a ciele, ktoré
vytyčujú trasu nielen umeniu, kde sa tvorí,
ale kde sa tvorí po novom. A práve tento mo
ment novosti nám ukazuje, ako využit mo
derné vedecké poznatky teórie slovesného
umenia v literárnej výchove už na ZDŠ a ško
lách II. cyklu. V uvedených ukážkach nechcel
som podať návod ani recept, ako vykladať
a rozoberať verše. Išlo mi len o to: poukázať,
že celý proces výstavby diela (básnej sa
nedá chápať v jednotlivostiach, oddelene, po
dľa poučiek POETIKY, ale že on má svoje zá
konitosti v súvise vývojového procesu, ktorý
je spätý so všetkými oblasťami kultúry. Má
teda svoje vedecké a metodologické výsku
my, nové a moderné postupy, ktoré pomáhajú
osvetľovať a ozrejmovať výstavbu literárneho
diela zo širších hľadísk. Poézia priďaleko od
behla, akoby odbehla aj nás, a tak prekle
nula sa očividne priepasť pri hodnotení lite
rárnych javov a faktov. Bude treba zo strany
vyučujúcich materinský jazyk vynaložiť zvý
šené úsilie, aby naučili žiakov vnikať sú
stavne do estetickej oblasti diela, ktorá sa
—
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vplyvom rôznych hľadísk a supernázorov za
nedbala, odsúvala a ktorá nám priniesla už
toľko zla, zanedbanosti a spustnutia. Pravda,
tento proces vnikania do estetiky diela ne
bude sa diať ľahko. Bude si vyžadovať učite
ľov rozhľadených, zanietených, zainteresova
ných nielen do súčasnej literatúry, ale aj
umenia vôbec.
V tejto štúdii žiadalo by sa kvôli akejsi
celistvosti ešte rozvinúť a posunúť metodolo
gické pozorovania aj na oblasť najnovšej
tvorby
na jej techniku, štýly
no zdá sa,
že táto problematika by sa natoľko rozrástla
a prechod od Kraskovej techniky ku najnov
šej bol by taký nahustený, že by sme skôr
problém zahlušili, ako oživili.
Záverom chcem pripomenúť tým, ktorí po
tejto knižke siahnu, aby nepristupovali s ňou
k rozboru diela s pocitom „všetko prebrať
To ani nebolo cieľom — a to ani nie je mož
né. No poukázať na vzájomné vzťahy, na
problémy, sledovať cieľ, aby žiak chápal
umelecké dielo v jeho vývojovom začlenení,
vypestovať v žiakoch umeleckú kultúru —
podľa nových postupov, áno, to je v našich
silách a možnostiach. A udomácniť tieto po
stupy pri rozbore diela — to je úloha tejto
skromnej štúdie. Nech je dobrým a spoľahli
vým sprievodcom tým, ktorí túžia prehĺbiť
umeleckú výchovu na moderných vedeckých
poznatkoch, aby sa postupne spĺňali veľké
pedagogické úlohy poetiky.
—

—
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POZNÁMKY

1 J. Mukařovský: Poetika na strednej škole.
2 J. Mukařovský: Poetika na strednej škole.
3 J. Jurčo: Trampoty s poéziou (Slovenský jazyk a li
teratúra C. 5, január 1967 — roč. XIII.).
4 Rýmové hlásky patriace do kmeňového koncovkové
ho morfému podrobne rozobrané v štúdii Rým v poé
zii V. Roya (P. Kelco — 1945, str. 18—19).
4’ J. Hrabák: Úvod do teórie verša, str. 120.
5 Podrobný rozbor charakteru intonácie v štúdii N. Beniakovej: Ako rozoberáme verš — str. 11 a str. 50.
6 O dvojdielnosti veršov ako aj rytmicko-syntaktickom
paralelizme pozri štúdiu M. Bakoša: Vývin sloven
ského verša — str. 193.
7 O eufonickej organizácii, o paralelizme postupnom,
inverznom a sekvenciách — pozri štúdiu J. Mukařovského: Kapitoly z České poetiky III, str. 15—87.
8 Dvojaká obrazotvornosť podrobne vysvetlená v štúdii
V. Nezvala: Moderní básnické směry — str. 9—25.
9 ... nelze chápati poesii, která používa básnických
obrazů rozumem, nýbrž fantasii... Na nesrozumitel
nosti moderních básní má tedy hlavní podíl čtenář,
který je neumí čisti a který je chce čisti, jako se
čtou starší básně, podřízené požadavkům logického
rozumu. V. Nezval: Moderní básnické směry — str.
24 a str, 25.
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