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The ballad as a genre represents a relatively frequent lyric form in the poetry 
of the authors of Slovak literature. On the one hand it signals continuity of 
the Slovak Romantic tradition (J. Kráľ, J. Botto, S. Chalupka) and through 
the social ballad (in the works of V. Roy and M. Rázus) refers to the 
works of the previous Realist-Pamasist generation (S. H. Vajanský, P. O. 
Hviezdoslav), on the other hand it is the evidence ofthe Modemist way of 
understanding literary type syncretism and applying it to lyric poetry, with 
the emphasis put on the lyric element. The ballads ofSlovak Modemist poets 
(1. Krasko, Š. Krčméry, Ľ. Groeblová) saw a meaning and function shift in 
seeing the traditional components of the genre, including innovations in 
semantics and poetics. The main innovation lay in reassessing the lyric-epic 
and subject-object nature of the ballad reinforcing the lyric and the subject 
aspects, and also in a different way of seeing literary type syncretism. The 
new approach also included the update of the motif catalogue (the motifs 
of a pilgrim, joumey, guilt and punishment, solitude). The poem Balada 
(Ballad) by 1. Krasko and the parallel expansion ofthe subject in the poem 
Balada by Š. Krčméry are examples ofthe fact that even seemingly objective 
poems carried a concentrated subjective message about the mental state of 
a human. Another kind ofthe Modemist ballad variation is then represented 
by the poem Balada by Ľ. Groeblová. 
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„ Život je rytmus, zdvih a spád Balady vyrastajú zo spádov životných. " 
Štefan Krčméry1 

Štefan Krčméry definoval baladu v rámci svojich literárnohistorických syntéz ako 
prapôvodný žáner poézie s veľkým akčným rádiom, prejavujúci sa v rozličných obrne-

1 KRČMÉRY, Štefan: Výber z diela V. Bratislava: SVKL, 1957, s. 90. 
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nách a modifikáciách, ktorý je schopný regenerácie a môže stimulatívne pôsobiť na lite
ratúru. 2 Jednu z takýchto modifikácií žánru, reagujúcu na dobové literámosmerové a štý
lové premeny, predstavuje aj baladická tvorba autorov Slovenskej modemy z obdobia 
prvých dvoch desaťročí 20. storočia, ktorá však bola v niektorých prípadoch publikovaná 
až v priebehu dvadsiatych rokov 20. storočia. 

Žáner balady predstavuje v poézii autorov Slovenskej modemy pomerne frekventova
nú lyrickú formu. Na jednej strane signalizuje nadväznosť na tradíciu slovenského roman
tizmu (J. Kráľ, J. Botto, S. Chalupka) a cez aspekt sociálnej balady (v tvorbe V. Roya 
a M. Rázusa) tiež na tvorbu predchádzajúcej realisticko-pamasistickej generácie (S. H. Va
janský, P. O. Hviezdoslav), na druhej strane je dokladom modemistického chápania druho
vého synkretizmu a jeho uplatnenia v lyrickej poézii, s akcentom na moment lyrickosti. 

V baladách slovenských modemistických básnikov (1. Krasko, Š. Krčméry, Ľ. Groeb
lová) došlo k významovému aj funkčnému posunu vo vnímaní tradičných komponentov 
žánru balady. Základom inovácie bolo prehodnotenie lyricko-epickej a subjektovo-ob
jektovej povahy balady, s posilnením lyrického a subjektívneho, a takisto iné vnímanie 
druhového synkretizmu. Súčasťou nového prístupu bola tiež aktualizácia motivického 
aparátu (motívy pútnika, cesty, viny a trestu, samoty). 

V kontexte dejín žánru v slovenskej literatúre to znamenalo „vývinový zlom bala
dy", pričom iniciačná úloha patrila práve Ivanovi Kraskovi. 3 Jeho podoba balady sa stala 
veľmi inšpiratívnou a variácie na ňu možno identifikovať v tvorbe viacerých mladších 
modemistických autorov (V. Roy, Š. Krčméry, Ľ. Groeblová), ale tiež v nasledujúcich 
autorských generáciách (V. Wagner, J. Smrek, E. B. Lukáč, M. Haľamová). V. Roy, 
š. Krčméry a M. Rázus, rovnako ako neskôr Ľ. Podjavorinská, však súčasne písali aj 
tradičné lyricko-epické balady, v jednej línii na historické témy, v druhej so silným so
ciálnym, resp. protivojnovým akcentom. 

Ivan Krasko: Balada 

Ivan Krasko (1876 - 1958) napísal päť básní, ktoré majú už vo svojom názve 
žánrové zaradenie, sú baladami. Uvedená skutočnosť nielen signalizuje isté vlastnosti 
textu, ale je tiež dôkazom toho, že básnik sám pociťoval potrebu uviesť žáner vyme
dzujúci názov a takýmto spôsobom demonštrovať príslušnosť vlastného lyrického textu 
k nemu. Žánrové určenie však býva dôležitým prvkom tiež pre interpretáciu diela - za
radenie k žánru má svoj význam, pretože „už v tej chvíli si robíme pri čítaní isté pred
bežné alebo priebežné ,upratovanie', prijímame istý poriadok básne. Ten nás pri čítaní 
orientuje, je akýmsi atraktorom, nasmerovaním čítania a orientuje nás v škále hodnôt 
prítomných v diele".4 Súčasne však platí, že „žánrová charakteristika neznamená( ... ) 
statickou kategorii, do které sa báseň - fídíc se pfedem danými normami žánru - proste 
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2 cit. podľa KRAUS, Cyril: Krčméryho koncepcia balady. In: Biografické .ftúdie 5. Martin: Matica sloven

ská, J 974, s. 128. 
3 HVIŠČ, Jozef - KRAUS, Cyril: Stojí, stojí mohyla. Balady slovenských básnikov. Bratislava : Tatran, 

1978, s. 30. 
4 ZAJAC, Peter: Tvorivosť literatúry. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1990, s. 127. 
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začlení. Žánrová charakteristika je naopak jedna ze složek básne, zpi'ítomnčná v ní 
pouze dílčími a náznakovými fragmenty aplikace techto norem a vnášející sem na tom
to základe silnejší nebo slabší pi'ipomínku významového ovzduší, tradic, literárních 
a mimoliterárních užití daného žánru. Proto muže být takových žánrových aluzí v jed
nom textu i více".5 

Kraskovo vlastné názvové genologické označenie sa týka piatich básní. Z prvého 
obdobia zbierky Nox et solitudo (1909) pochádzajú tri balady: Balada (s incipitom Keď 
na deň zvoniť mali),6 Balada o jednej milej7 a Balada (s úvodným veršom Hoc pršalo dnes 
od samého rána).8 K zbierke Nox et solitudo bola neskôr pričlenená Balada (s incipitom 
Jak rudý, obloboký koráb),9 ktorá napriek istým styčným bodom je zjavne novou modifi
káciou žánru. Celkom samostatne stojí jediná báseň - balada zo zbierky Verše (1912) 
s názvom Balada o smutnej panej, ktorá umrela. 10 V kontexte literárnovednej interpretá
cie však bývajú ako balady označované aj ďalšie Kraskove básne: S. Šmatlák považuje za 
balady v Kraskovom zmysle aj básne Plachý akord, Na cmiteri a iné, 11 podľa N. Krauso
vej mimo rámca autorsky vyčlenených balád je najbaladickejšou báseň Je márna prosba 
a baladické znaky sú výrazné takisto v básni Stará romanca, 12 J. Hvišč a C. Kraus prira
ďujú k danému žánru i básne Topole a Na cmiteri, 13 J. Zambor charakterizuje ako komor
nú lyrickú baladu, v nadväznosti na S. Šmatláka, báseň Plachý akord. 14 

Kraskove balady nezodpovedali dobovej žánrovej norme, ale prekračovali dovte
dajšiu literárnu tradíciu a výrazne ju inovovali. Podstata inovácie spočívala vo fragmen
tárnom využití dištinktívnych znakov balady v kontexte významových vrstiev a básnickej 
obraznosti ostatnej časti Kraskovej poézie. V tomto zmysle sú balady homogénnou čas
ťou jeho lyrickej tvorby, tvoria s ňou jeden celistvý celok, čo koncízne vyjadril už J. Bre
zina.15 Kraskov prístup k zvolenej žánrovej forme ďalej precizovala N. Krausová, podľa 

5 ČERVENKA, Miroslav: Bfezinovské studie. Praha - Litomyšl : Paseka, 2006, s. 92. 
6 Balada (Keď na deň zvoniť mali ... ), jediná báseň z 1. vydania Nox el solitudo, ktorá predtým nebola ešte 
časopisecky uverejnená. 

7 Balada o jednej milej. In: Slovenské pohľady, roč. 27, 1907, č. 7, s. 422. 
8 Balada (Hoc pršalo ... ). In: Sborník slovenskej mládeže 1909, s. 121. Pri príprave českého vydania zbierky 
Nox et so/itudo v roku 1956 ju Krasko vyradil so slovami „nie je mojej intonácie a je v nej niekoľko 
všeobecne známych fráz" (cit. podľa Súborné dielo Ivana Krasku I. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 
1966, s. 313). 

9 Balada (Jak rudý ... ). In: Slovenský denník, roč. 4, č. 245, 25. 12. 1913. Knižne prvý raz až v 4. vydaní 
zbierky Nox el solitudo v roku 1936. 

'°Balada o smutnej panej, ktorá umrela. In: Prúdy, roč. 1, 1909, č. 1, s. 8. Prvá báseň publikovaná časopi
secky pod menom Ivan Krasko. 

11 ŠMATLÁK, Stanislav: Vývin a tvar Kraskovej lyriky. Bratislava : Tatran, 1976, s. 154. 
12 KRAUSOVÁ, Nora: Kraskova poézia a žánrová forma. In: Litteraria .x::ľ: -XXI. Ivan Krasko 1876 -

1976. Bratislava: Veda, 1978, s. 90. 
13 HVIŠČ, Jozef - KRAUS, Cyril: Stojí, stojí mohyla. Balady slovenských básnikov. Bratislava : Tatran, 

1978. 
14 ZAMBOR, Ján: Interpretácia básne Ivana Kraska Plachý akord. In: BOHUNICKÁ, Alena (ed.): Jazyko

veda v pohybe. Bratislava: Univerzita Komenského, 2012, s. 36. 
15 „( ... ) Krasko urobil z balady, útvaru lyricko-epického, útvar čisto lyrický. Tematicky to dosiahol absolút

nym príklonom k motívom, vyplývajúcim z jeho vlastného subjektu, kompozične tým, že vnútorný zápas 
subjektu nedramatizoval dialógom, na rozdiel od osudových balád Bottových, Kráľových alebo od balád 
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ktorej Kraskove „balady, piesne, romance a sonety majú rovnaký pomenovací proces, 
rovnaké trópy a podobné motívy. Rozdiely sa týkajú iba zložiek rytmických a strofickej 
kompozície". 16 Alebo inými slovami: „I v baladách, rovnako ako v piesňach a ostatných 
básňach genologicky neurčených, je rovnaký pomenovací postup, rovnaká veršová orga
nizácia: iterácia paralelizmov polveršov, anafor, epifor, epanastrof, veršových refrénov sa 
využíva bez zábran."17 

Príkladom Kraskovej konkrétnej podoby žánrovej inovácie - so zameraním na také 
prvky ako subjektivizácia výpovede a reflexia subjektívnych stavov, vnímania a prežíva
nia - môže byť jeho báseň Balada (s incipitom Keď na deň zvoniť mali). 18 

Balada 

Keď na deň zvoniť mali, vyšli sme, 
za prítmia, za šera, 
verili, že snáď k večeru 
vráti sa dôvera. 

A celý, celý deň sme sami šli, 
v dôvere, bez oddychu, 
dúfali, že snáď unavení 
skrotíme krutú pýchu„. 

A večerom dvá spolu došli sme, 
bez viery, nesvojskí -
a jedno srdce skučalo 
po psovsky, po psovsky ... 

Balada bola pôvodne úvodnou básňou zbierky Nox et solitudo, no v neskorších vy
daniach býva zaraďovaná až ako tretia báseň v poradí. Pred knižným uverejnením v roku 
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Hviezdoslavových. Prvky, ktoré prevzal z historického útvaru balady, sú ,pochmúrnosť' a dynamické 
napätie motívov, ktoré sa uvoľňuje najčastejšie v posledných veršoch, strofická členitosť (hoci nie je 
uskutočnená dôsledne), zachovanie zvyklosti rýmovať verše, niekedy využitie refrénov. Všetky tieto 
prvky sú však charakteristické nielen pre Kraskove balady, ale i pre väčšinu jeho básní. To má za násle
dok, že o mnohých básňach, ktoré nie sú priamo nadpísané ako balady, možno sa dohadovať, či patria, 
alebo nepatria k tomuto literárnemu útvaru. Prítomnosť balady teda nenarušuje lyrický ráz diela, naopak, 
len posilňuje jeho jednotný charakter. Na to však bolo treba zotrieť niektoré špecifické prvky balady, 
a Krasko si bol vedomý, že porušuje v tomto smere literárne zvyklosti. Dokladom toho je fakt, že pri 
väčšine svojich balád už nadpisom musí upozorňovať, že ich priraďuje k tomuto útvaru. V jednom prípa
de (Balada o smutnej panej, ktorá umrela) nadpisom dáva aj kľúč pre chápanie celej básne, keďže jej 
,obsah' je zastretý, a ani z jej výstavby nemusí čitateľ usudzovať, že ide o baladu." Cit. podľa BREZINA, 
Ján: Ivan Krasko. Bratislava : Slovenská akadémia vied a umení, 1946, s. 90. 

16 KRAUSOVÁ, Nora: Vývin slovenského sonetu. Bratislava: Tatran, 1976, s. 93 - 94. 
17 KRAUSOVÁ, Nora: Kraskova poézia a žánrová forma. In: Litteraria XX. - XXI. Ivan Krasko 1876 -

1976. Bratislava: Veda, 1978, s. 90. 
18 Text básne podľa vydania Súborné dielo Ivana Krasku 1. Na vydanie pripravil a komentár napísal Michal 

Gáfrik. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1966, s. 51. 
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1909 nebola, ako jediná báseň z celej zbierky, časopisecky publikovaná. Ako uvádza M. 
Gáfrik, „dátum vzniku nepoznáme, v polovici septembra 1908 bola však už (spolu s ru
kopisom zbierky) u Vajanského". 19 Dnešná podoba textu je odlišná od pôvodného vyda
nia, ktoré prešlo viacerými neskoršími autorskými úpravami.20 

Východiskovou scenériou básne je metonymický obraz včasného rána (,,Keď na deň 
zvoniť mali"), keď sa každú chvíľu krajinou roznesie zvuk zvona, aby oznámil začiatok 
nového dňa. Je to čas ešte pred východom slnka (,,za prítmia, za šera"), v ktorom zmno
žený lyrický subjekt (plurál „my" používa lyrický protagonista hovoriaci v mene dvoch 
ľudí), ako podávateľ deja, má ešte isté očakávania, konkrétne vo vzťahu s iným človekom 
(„verili, že snáď k večeru/ vráti sa dôvera"). Zjasnením dňa sa vyjasnia aj ľudské vzťahy, 
prichádzajúci deň predstavuje nádej - ráno v sebe ešte obsahuje potencialitu diania. Ply
nutím času a fyzickým pohybom v krajine má dôjsť k posunu v pomere dvoch ľudí, aj tam 
sa má prejsť, v duchovnom význame, istá cesta. Keďže však k očakávanému a ešte počas 
dňa predpokladanému zvratu, formulovanému v 1. a následne v 2. strofe („dúfali, že snáď 
unavení/ skrotíme krutú pýchu ... "), nedôjde (,,A večerom dvá spolu došli sme, /bez viery, 
nesvojskí"), v závere ostáva jednému z dvojice len neľudská, až živočíšne pociťovaná 
bolesť („a jedno srdce skučalo/ po psovsky, po psovsky ... "). Prvotná ilúzia sa triešti, na
miesto upokojenia nastupuje v 3. strofe definitívne sklamanie, namiesto želanej harmónie 
disharmónia. Stav nezhody, neporozumenia je evokovaný aj zvukovo - v metaforickom 
obraze bolestného kvílivého náreku trpiaceho srdca. To je synekdochou človeka, ktorý 
svoju bolesť nevyjadruje vonkajším afektom, ale zamlčiava ju a uzatvára do svojho vnút
ra. Skučanie srdca je vlastne jediný zvuk v inak stíšenej a mlčanlivej básni (obraz „keď na 
deň zvoniť mali", časovo vymedzujúci začiatok „akcie", zvuk zvona iba naznačuje). 

Báseň je tematicky postavená na línii, na ktorú poukázal už S. Šmatlák ako na troj
členku „viera - dôvera- neviera". Túto sémantickú trojčlenku vystužujú ešte ďalšie tro
jito komponované línie. „Príbeh zlomenia vzťahu dvoch ľudí" (S. Šmatlák)21 tak má pa
ralelu v trojitom budovaní časovej dimenzie (ráno - deň - večer) a v takisto trojitom 
vyznačení pohybu v priestore (vyšli sme - sami šli - došli sme). To všetko na ploche troch 
štvorveršových strof básne (ako tri krátke zastavenia v rozhodujúcich okamihoch). Uve
denú trojčlennosť kompozície, témy, času, pohybu vo vonkajšom priestore dopÍňa troj
stupňovosť vnútorného psychického stavu lyrického subjektu. Možno ju sformulovať ako 
očakávanie („verili", v pôvodnej verzii „čakali")- zápas (,,skrotíme krutú pýchu")- skla
manie (,,jedno srdce skučalo"). Okrem toho postupnosť veršov v jednotlivých strofách je 
totožná: 1. verš: časopriestorové situovanie; 2. verš: kvalitatívne určené psychické nala
denie; 3. -4. verš: motivácia konania (v záverečnej strofe ju nahrádza dramatická pointa). 
Takáto štruktúrovanosť básne je zjavná a ľahko čitateľná a z tohto pohľadu báseň pôsobí 
nekomplikovane, až jednoducho. Za zdanlivou prostotou však možno vidieť Kraskovo 
premyslené narábanie s modalitou podania. 

19 GÁFRIK, Michal: Komentár. In: Súborné dielo Ivana Kras ku I. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1966, s. 
280. 

20 Súborné dielo Ivana Krasku I. Na vydanie pripravil a komentár napísal Michal Gáfrik. Bratislava : Vyda
vateľstvo SAV, 1966, s. 280 - 282. 

21 ŠMATLÁK, Stanislav: Vývin a tvar Kraskovej lyriky. Bratislava: Tatran, 1976, s. 93. 
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Báseň v podobe peripatetickej mikrodrámy vyslovuje zhrnutie jednej epizódy, jed
nej životnej situácie, až lakonickou formou podáva súhrn faktov. Jej epickú líniu tvorí 
deskripcia vonkajšej udalosti, ktorou je putovanie, pričom motív celodennej chôdze vy
tvára štylizačný rámec subjektu básne. Cieľom pohybu v krajine, ktorá je však iba tušená, 
je opätovné nájdenie cesty k druhému človeku. Vonkajší pohyb má tak hlboký vnútorný 
obsah - za dynamickou vonkajšou akciou sa skrýva dynamické vnútorné dianie. V ňom 
ide o prekonanie individualizmu, v snahe mať niekoho blízkeho. To je jadro Kraskovho 
stupňovito rozvíjaného baladického príbehu, ktorý zo žánrových vlastností balady využí
va len atmosféru tajomna a z formálneho hľadiska smerovanie od bezprostredného uve
denia do situácie cez jej priebeh až k záverečnej tragickej kulminácii. 

Hoci R. Brtáň videl baladickosť danej básne „v chvení sa žiaľu a bôľu",22 žánrovo prí
znakovejší je prítomný motív viny. Ten vyrastá z témy viera - dôvera - neviera, ktorý J. Štev
ček chápal ako „intímnejší odtieň opozície motívu viny". 23 Vinou je v tejto básni neschopnosť 
„skrotenia krutej pýchy" a záverečný stav bez viery. Pomyselným trestom je potom odsúdenie 
do postavenia osamelého človeka, keď sa samota stáva tragickým životným pocitom. 

Ak Krasko v iných básňach uplatňoval prírodno-psychický paralelizmus, keď sa kra
jinný motív prelínal s psychologizujúco poňatým náladovým motívom stavu duše, v tejto 
básni daný moment absentuje. Konkréta vonkajšieho priestoru ostávajú mimo pozornosť, 
sú eliminované, fyzická projekcia reálnej krajiny je zámerne redukovaná až vytesnená. 
Blízkosť ľudského sveta naznačuje len prvá strofa: ,,Keď na deň zvoniť mali (.„)." Namiesto 
exteriérového opisu sa básnik sústreďuje na plynutie času a cesty, dôraz kladie na vnútorný 
vývin situácie subjektu. Obdobné potlačenie krajinného motívu v prospech subjektivizácie 
postihol Vladimír Macura v súvislosti s poéziou českého modernistu Jii'ího Karáska: „Kra
jina básne pfetrhává veškerou svou spojitost s krajinou skutečnostní, pfestává být také stále 
zfotelneji souborem, vjemu' odkazujících alespoň hypoteticky k nejaké mimotextové entite 
a stává se vlastne spíše nezávislou duchovní aktivitou čiste ve sfére ,já'. "24 

Krasko stavia do popredia vecné podanie, čím výrazovo eliminuje subjektívnu emó
ciu, ktorá dominuje v rovine významu. Lyrický subjekt básne o dianí ako keby iba refe
ruje, zachováva si dištanciu, usiluje sa o totálnu objektivizáciu, do maximálne možnej 
miery potláča expresivitu. Vyjadrenie emotívneho prežívania sa prvýkrát, spolu so zme
nou intonácie, objavuje až v poslednej strofe a súvisí s významovou gradáciou celej bás
ne v obraze „a jedno srdce skučalo/ po psovsky, po psovsky". Dva posledné verše však 
mali v pôvodnom vydaní25 mierne pozmenené znenie: „a jedno srdce skučalo, och, /tak 
biedne psovsky, psovsky„. "26 Citoslovce „och" (vyjadrujúce pocity bolesti, zúfalstva, žia
ľu) a príslovka „biedne" jednoznačnejšie formulovali konečný citový stav subjektu, takže 
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22 BRTÁŇ, Rudo: Poézia Ivana Krasku. Martin: Matica slovenská, 1933, s. 117 - 122. 
23 ŠTEVČEK, Ján: Kraskova tematika a motív viny. In: Skice. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1977, 

s. 37. 
24 MACURA, Vladimír: Zrod moderní subjektivity v poezii a jeho rozpory. In: HODROV Á, Daniela ( ed.): 

Promeny subjektu. Svazek 1. Praha : Ústav pro českou a svetovou literaturu AV ČR, 1994, s. 44. 
25 Ak za rok vzniku básne považujeme rok 1908, k zmene došlo až po štyridsiatich rokoch - v 5. vydaní 

zbierky Nox et solitudo (1948) a v následnom vydaní v rámci edície Lyrické dielo (1956). 
26 Súborné dielo Ivana Krasku !. Na vydanie pripravil a komentár napísal Michal Gáfrik. Bratislava : Vyda
vateľstvo SAV, 1966, s. 280 - 282. 
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ich neskorším vynechaním básnik dodatočne posilnil symbolickú rovinu básne, atakujúcu 
prijímateľovu schopnosť hľadania významov. 

Okrem symbolickej roviny však v danej básni možno uvažovať aj o rovine alegoric
kej. Na tento moment upozornila už N. Krausová, podľa ktorej „časové určenie ,prítmie', 
,deň' a, večer' , ako aj tajomných ,dvoch' možno chápať alegoricky. A práve tento druhý 
alegorický plán nás privádza k žánrovému problému ,nátlaku': Krasko je iba čiastočne 
ochotný obetovať svoju poetiku poetike žánru: za cenu ďalšieho sekundárneho významo
vého plánu".27 V tomto zmysle je alegória ako druh celotextovej metafory v Kraskovej 
balade prítomná na rovine druhého plánu textu, dávajúc abstraktný zmysel (nenájdenie 
kontaktu s druhým človekom) ilustratívne podaným konkrétnym faktom z vonkajšej rea
lity (z úrovne prvého významového plánu). Krasko však súbežne kladie dôraz na symbol 
s jeho náznakovosťou a otvorenosťou, a tak má jeho text v konečnej podobe alegoricko
-symbolickú povahu. 

Aj keď sa subjektívny citový moment v básni objavuje, nevzťahuje sa ku konkrét
nemu človeku: naoko ostáva neisté, kto z dvojice (výraz „dvá spolu", pričom osoby nie 
sú odlíšené ani rodovo určené) vlastne tak bolestne prežíval opísanú situáciu, hoci pre 
oboch platí, že došli „bez viery, nesvojskí", pričom výraz „nesvojský" môže znamenať 
rovnako „vykoľajený", ako aj „už nie blízky", v pluráli „nie svoji" ako označenie ľudí, 
ktorí už nepatria k sebe. Ďalší význam slova „nesvoj" odčítal F. Matejov pri interpretácii 
poézie J. Mihalkoviča:28 ako označenie „stavu, rozpoloženia, keď človek akoby nepatril 
sebe, keď je ,nesvoj', ale možno zároveň otvorený inému, nemenej podstatnému". 29 Pou
žitie l. osoby množného čísla (my) je komunikačnou štylizáciou; ten, ktorý hovorí, vy
stupuje ako zástupný hlas dvojice, ako sprostredkovateľ spoločnej skúsenosti. Napriek 
tomu, že spoločný zážitok nevedie k totožnému prežívaniu, lyrický subjekt-hovorca nija
ko neodkazuje na svoju individualitu. Nedáva najavo, či sa bolestné prežívanie týka jeho 
samotného, alebo jeho partnera. Preto ostáva zdanlivo len na čitateľskej intuícii (resp. na 
skúsenosti s lyrickým textom), ktorá rozhodne, či lyrický subjekt (ten, kto z dvojice prí
beh podáva) artikuloval vlastné prežívanie, alebo nie. Kraskov lyrický subjekt síce v pr
vom rade vystupuje ako ten, kto príbeh opisuje, no z povahy lyrického textu a jeho lyric
kej štylizácie zreteľne vyplýva, že zdanlivý opis je v skutočnosti sebareftexiou a že 
pôvodné zdvojenie má svoj rub v záverečnej situácii osamenia. Napohľad objektívna 
( objektivizujúca) báseň sa týmto momentom predstavuje ako koncentrovaná subjektívna 
výpoveď o bytostnom zážitku samoty. Takejto tematizácii „životnej neúplnosti a nenapl
nenosti"30 zodpovedá na intonačnej rovine, ako na to upozornil J. Zambor, zakončenie 
básne troma bodkami, s dodatkom, že práve „v závere významovo neuzavretej básne je 
najväčšie napätie, duševná tenzia lyrického subjektu tu dosahuje najvyšší stupeň". 31 

27 KRAUSOV Á, Nora: Kraskova poézia a žánrová forma („nátlak pevnej formy"). In: Litteraria XX. -XXI. 
Ivan Krasko 1876-1976. Bratislava: Veda, 1978, s. 91. 

28 Nesvoji je názov jednej básne aj celej druhej časti básnickej knihy J. Mihalkoviča Zimoviská (1965). 
"MATEJOV, Fedor: Lektúry. Bratislava: SAP, 2005, s. 157. 
30 ZAMBOR, Ján: Svet Kraskovej lyriky. Tri bodky a pomlčky v lyrike Ivana Krasku. In: Báseň a ticho. 

O poézii slovenských, ruských a španielskych básnikov. Bratislava : Národné literárne centrum - Dom 
slovenskej literatúry, 1997, s. 33. 

31 Tamže, s. 33. 
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Báseň tvoria tri štvorveršové strofy, ktoré sú komponované ako tri uzavreté význa
mové celky, ktoré zároveň posúvajú významové dianie. Krasko použil rýmovú schému 
ľudovej balady (prerývaný rým ABCB),32 ale nedodržal jej typický veršový systém, zalo
žený na striedaní 6- a 7-slabičného verša (dôsledne však túto baladickú rýmovú schému 
aj veršový systém uplatnil v básni Plachý akord). 

Obdobný kompozičný charakter ako táto Balada má napr. báseň Pieseň (inc. Čnie 
clivo smútok lesov v tvrdosť večera), ibaže v nej je lyrické dianie ešte viac fragmentarizo
vané a zložitejšie štruktúrované. Ani v nej nevystupuje lyrický subjekt priamo, prítomná je 
len apostrofa inej osoby („Ó, tvoje oko niekam pozerá") a zovšeobecnenie vlastnej skúse
nosti smerom k akémusi všeobecnému subjektu („Ó, múdri dávno, dávno dúfať prestali!"). 

Kraskova balada napÍňa znaky, ktoré Albín Bagin považoval za symptómy lyrické
ho v balade: „ideové (etické) a emocionálne vyznanie, náznakovosť a tajomnosť, symbo
lickosť, hodnotenie udalostí a komplex faktorov spojených s veršovým charakterom ba
lady. "33 Pre jej koncentrovaný výraz ju možno označiť za svojho druhu lyrickú skratku.34 

Aj táto báseň potvrdzuje Kraskovo chápanie poézie ako hľadanie komunikácie 
v osamelosti: lyrický subjekt túži po blízkom človeku a aj básnik sám tvorí z pretlaku 
skľučujúcej ťarchy samoty. Kraskove verše poznačené mučivým psychologizmom máva
jú ráz intímnych spovedí, ktoré zaujmú citovou obnaženosťou a citovou zraniteľnosťou 
básnického subjektu, dávajúceho nazrieť do svojho duševného sveta vo chvíľach, keď 
vzťah k druhému človeku je narušený, láska je pociťovaná ako navždy stratená a zamys
lenia nad sebou samým sú plné trpkosti a zúfalstva. Je to svet malých tragédií, clivých 
elégií nad nenaplnenými vzťahmi a premárnenými možnosťami, svet citovo vyostrených 
reflexií. Typickou je atmosféra nedorozumenia a stav samoty. Básne ako zovreté zlomky 
stavov beznádeje a sklamania sú plné zámlk a nedokončených výpovedí, pričom táto 
neurčitosť a náznakovitosť je jedným zo zdrojov Kraskovho lyrizmu. 

Štefan Krčméry: Balada 

Na poetiku Ivana Krasku neskôr nadviazal Štefan Krčméry (1892- 1955), ktorému 
modernistický básnický výraz v prvom období jeho tvorby výrazne konvenoval a v pod
state ho východiskovo aj formoval. Hoci Krčméry nebýva priraďovaný k autorskému 
zázemiu Slovenskej moderny, svojou tvorbou sa jej, ako jej mladší nasledovník, typovo 
približuje. 

O Krčméryho vraďovaní sa do úsilí Slovenskej moderny, na základe básní subjek
tívneho ladenia, uvažoval už Albín Bagin,35 o jeho pokračovaní v modernistickej poetike 
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32 Rovnakú rýmovú schému použil napr. Janko Kráľ v druhej časti balady Zakliata panna vo Váhu a divný 
Janko, komponovanej ako ponáška na ľudovú baladu. 

33 BAGIN, Albín: Literatúra v premenách času. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1975, s. 54. 
34 Termín lyrická skratka použil M. Pišút v roku 1933: „V balade Krasko učinil to, čo bolo známe v Če

chách už od Nerudu: zbavil baladu jej epickej prevahy a učinil ju lyrickou skratkou. Na naše pomery to 
bolo síce novotou, ale v skutočnosti táto ,balada' bola potvrdením výlučnej lyričnosti Kraskovej." Cit. 
podľa PIŠÚT, Milan: R. Brtáň: Poézia Ivana Krasku. In: Slovenské smery, roč. 1, 1933, s. 121 -122. 

35 BAGIN, Albín: Poézia Štefana Krčméryho: In: BAGIN, Albín: Literatúra v premenách času. Bratislava 
: Slovenský spisovateľ, 1978, s. 17 - 18. 
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s väzbami k tradícii alebo naopak s anticipáciou nových tendencií písali Ján Zambor a Ján 
Gavura. J. Zambor charakterizoval zbierkuHerbarium slovami: „Orientáciou na vyjadre
nie rozporného duševného rozpoloženia subjektu, rovnako ako poetikou je pokračovaním 
úsilí Slovenskej modemy, súčasne však súvisí s romantickou poéziou."36 Podľa J. Gavuru 
je to zbierka „poznačená pokračujúcou poetikou modemy a začiatkom neskorších avant
gárd, pričom konzervatívne s dobovo-progresívnym sa prelína aj v motivicko-obsaho
vom rozmere diela". 37 

S ohľadom na fakt, že Krčméryho modernistické básne vznikali v období rokov 
1911 - 1921, teda v priamom a aktuálnom dotyku s tvorbou Slovenskej moderny, a navy
še aj v kontakte a súbežne s inými, k modeme tradične priraďovanými autormi, ako V. 
Roy alebo M. Rázus, domnievam sa, že Krčméry svojou oneskorene vydanou zbierkou 
Herbarium rovnocenne patrí k básnikom modemy. Hoci jeho útla kniha veršov vyšla až 
v roku 1929, jej poetika je v základoch modemistická a predstavuje, povedané s A. Bagi
nom, „najplnšiu realizáciu symbolistických postupov"38 v autorovej poézii. V Krčméryho 
poézii sú - v rovine citov, vnemov i básnickej čistoty - zreteľné sugescie Kraskovej 
symbolistickej poézie a Kraskov vplyv možno sprostredkovane odčítať aj z Krčméryho 
zaraďovania Krasku do „duševnej rodiny básnických pesimistov 19. storočia",39 do ktorej 
podľa neho patrili Byron, Musset, Lermontov, Puškin, Leopardi, Mácha, čo boli všetko 
autori, ktorí oslovovali i samotného Krčméryho. 

Priamo v kontexte Krčméryho básnickej zbierky Herbarium je azda najvyváženej
ším príkladom Kraskovho živého a inšpiratívneho vzoru lyrická transformácia žánru ba
lady v básni Balada, v ktorej takisto ako u Krasku figuruje žánrové určenie už priamo 
v názve, čo už od počiatku naznačuje tragický rozmer lyrického textu.40 

Balada 

Belie sa nebo i zem, 
belejú obrysy striech, 
po nebi luna sa kÍže, 
pod pätou vrždí sneh. 

Len hory černia sa v diaľave 
i chodník, čo vedie k nim, 
i ten, čo chodníkom kráča, 
potulný tmavý stín. 

36 ZAMBOR, Ján: Krčméry Štefan. In: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava : Kalligram - Ústav 
slovenskej literatúry SAV, 2005, s. 316. 

37 GAVURA, Ján: Krčméry Štefan: Herbárium. In: Slovník diel slovenskej literatúry 20. storočia. Bratislava 
: Ústav slovenskej literatúry SAV - Kalligram, 2006, s. 210. 

38 BAGIN, Albín: Poézia Štefana Krčméryho. In: Literatúra v premenách času. Bratislava : Slovenský 
spisovateľ, 1978, s. 22. 

39 cit. podľa: KRČMÉRY, Štefan: Výber. Diel II. Bratislava : Tatran, 1982, s. 418. 
40 Podľa L. Čúzyho práve táto Krčméryho balada „čerpá zreteľne podnety z poetiky slovenskej literárnej 

moderny". Cit. podľa ČÚZY, Ladislav: Štefan Krčméry a romantizmus. In: Biografické štúdie 21. Martin 
: Matica slovenská, 1994, s. 78. 
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Tie hory tmavé zvú ho, zvú, 
jak azyl hriešnika, 
hriešnika, ktorý nezavinil 
a predsa odpyká. 

Tie hory tmavé zvú ho, zvú, 
ho neprestanú zvať -
on ide k nim, on ide k nim 
a nevráti sa späť. 

Krčméryho balada evokuje svojím začiatkom krajinný obraz. Báseň uvádza scené
ria pokojnej zimnej nočnej krajiny, idylický obrázok sa však postupne mení na vnútornú 
drámu lyrického subjektu, ktorý však nie je priamo (ale iba prostredníctvom prirovnania) 
bližšie pocitovo charakterizovaný. V koncentrovanom rozmere básnik od druhej strofy 
narúša pôvodnú prírodnú harmóniu a voľne navodzuje a každou ďalšou strofou zosilňuje 
atmosféru tajomstva súvisiacu s psychologickou (psycho-fyzickou) existenciou človeka. 
Ako predmet básnickej výpovede sa pomaly ozrejmuje hraničná situácia lyrického sub
jektu, ktorá je však iba naznačená: z objektivity krajinárskeho námetu sa vylupuje výsost
ne subjektívny problém. 

Krajinomaľba teda nie je pre Krčméryho cieľom, ale východiskom. V línii krajinné
ho obrazu, ako výsledku procesu individuálneho vnímania, v ktorom sa spája „objektívny 
a aj výsostne subjektívny prístup hodnotiteľa",41 sa sústreďuje na človeka: cez predovšet
kým vizuálny, no aj inými zmyslami evokovaný zážitok nekonkretizovanej zimnej nočnej 
prírodnej krajiny (noc, sneh, mesiac, tmavé hory) smeruje k výpovedi o človeku, o jeho 
ľudskej situácii, a to bez toho, aby ju konkretizoval či špecifikoval. Jeho hlavným výra
zovým prostriedkom je náznak. 

Báseň tematizuje motív diaľky a zároveň aj sama pôsobí ako pozorovanie z diaľky. 
Iným tematizovaným motívom je motív pútnika, prostredníctvom ktorého je vyslovovaná 
skúsenosť človeka na ceste a skúsenosť samoty, a to v zvláštnej, ponurej atmosfére evo
kujúcej tajomstvo, navyše v melancholickom ladení. Básnik sa viac než na dej alebo 
príbeh sústreďuje na zachytenie atmosféry, čím pripomína maliarsku techniku šerosvitu. 
V Krčméryho obraze krajiny pritom prevažujú tmavé tóny (paradoxne aj napriek prvému 
slovu básne „belie sa"). Zobrazenie prírodného priestoru je vizuálne viazané na svetelné 
charakteristiky (bieloba a čerň), pričom táto farebnosť má aj symbolický význam. 

V prvom pláne je pozornosť sústredená na prírodnú krajinu, až v druhom slede sa 
odkazuje na situáciu človeka, pričom subjekt básne je najprv uvedený len lexikalizova
nou synekdochou „pod pätou vrždí sneh" a následne metonymicky ako „ten, čo chodní
kom kráča, /potulný tmavý stín". V ďalšej časti sa vnútorný svet básnického subjektu 
sprostredkovane približuje opäť cez prírodný obraz „Tie hory tmavé zvú ho, zvú, /jak azyl 
hriešnika", aby sa následne dané prirovnanie uviedlo na pravú mieru: „hriešnika, ktorý 
nezavinil, a predsa odpyká". 
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41 PAUDITŠOV Á, Eva: Parametrizácia hodnotenia krajinného obrazu - ukazovateľa vizuálnej kvality kra
jiny. In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, roč. 17, 2009, s. 79. 

Slovenská literatúra, 60, 2013, č. 3 



Krčméryho baladická sugescia sa zakladá na evokovaní nálady smútku, bolesti, osa
melosti, baladický protagonista je štylizovaný do postavy anonymného pútnika, človeka 
na ceste a bez domova, o akom o. i. písal už v roku 1861 H. D. Thoreau vo svojej eseji 
Chôdza.42 Krčméryho pútnik nie je afektívny, ale lyricky stlmený a stíšený, jeho rozhod
nutie je však v istom zmysle konečné (záverečný verš celej básne „a nevráti sa spät"). Je 
to subjekt prežívajúci vnútorný nepokoj, bolesť a úzkosť, ktoré nie sú vysvetlené. Len 
v jednej dejovej sekvencii sa formou prirovnania odkazuje na situáciu previnenia, hoci aj 
osobne nezavineného. Ako v tejto súvislosti uviedol L. Čúzy, Krčméryho „hriešnik je 
hriešnikom osudovo, nie preto, že by niečo zavinil, aj tak však musí pykat"'.43 

Báseň je situáciou prítomnosti, v ktorej sa protagonista musí vyrovnať s dôsledkami 
svojich (v básni nepomenovaných) minulých činov a z nich vyplývajúcej možnej viny 
(resp. aj neviny, čo dokladá spojenie „hriešnika, ktorý nezavinil"), s nasmerovaním do 
budúcnosti, ktorá sa javí ako definitívne prerušenie spojenia s prítomnosťou a prítomný
mi udalosťami („a nevráti sa spät"). Príčina aktuálneho stavu ostáva utajená, nejasne 
naznačené je aj možné previnenie, čo vytvára atmosféru tajomna a vnútorného napätia, 
ktoré sú pre baladu typické. Definitívnosť odchodu bez perspektívy návratu, dodávajúca 
záveru dramatický ráz, situáciu ďalej vyhrocuje a radikalizuje. Kým Kraskova balada 
končila troma bodkami, ktoré signalizovali napätie a súčasne aj významovú neukonče
nosť, Krčméryho záver je konečný a svojou jednoznačnosťou akoby neodvolateľný. 

Sústredenie sa na prítomnosť je badateľné v preferencii slovies v prítomnom čase: 
„černia sa", „vedie", „kráča", ,,zvú", „ide". Jediné sloveso v minulom čase „nezavinil" je 
viazané na etickú kategóriu viny. Slovesá v budúcom čase - „odpyká" a „nevráti sa" 
(s medzičlánkom v deji spájajúcom prítomnosť s budúcnosťou od prvotného ,,zvú" k ná
slednému „neprestanú zvat") - spájajú odchod lyrického subjektu (k tmavým horám, 
v podstate niekam do neznáma) s motívom trestu, teda opäť s morálnym motívom. Na
priek uvedenému časovému rozloženiu je lyrická výpoveď koncentrovaná na prítomný 
okamih, baladický protagonista sa do neho plne a s intenzitou ponára, stierajúc tak časové 
hranice. Hutnosť výpovede a dôraz na podstatu sú potom dôsledkom tohto úsilia o ucho
penie momentu, ktorý je vnímaný ako krízový a zároveň kľúčový až osudový. 

Atmosféra mesačnej zimnej noci je navodzovaná cez vizuálny dojem („belie sa 
nebo i zem") i cez sluchový zážitok (,,pod pätou vrždí sneh"), pričom obraz snehu môže 
sekundárne evokovať tiež pocit chladu. Prírodná belosť je však konfrontovaná temnotou 
človeka primárne akoby zbaveného telesnosti a vystupujúceho len náznakovo ako tieňo
vý obraz („tmavý stín") i čerňou priestoru, kam pútnik smeruje („hory černia sa v diaľa
ve", „hory tmavé"). Takto vymedzená farebná, bielo-čierna dvojpólovosť má však už 
spomínaný symbolický význam, ktorý sa spája s etickou rovinou. Ako pri charakteristike 
zbierky Herbarium uviedol J. Zambor, „medzi konkretizáciami symbolu tmy má vý
znamné miesto symbolický uzavretý priestor tmavých hôr, pričom Krčméry tematizuje 
pocit akéhosi neodvratného, bezvýchodiskového osudového smerovania subjektu".44 

42 THOREAU, Henry David: Štyri eseje. Prel. Martina Fedorová. Bratislava: Marek Šulík, 2009. 
43 ČÚZY, Ladislav: Štefan Krčméry a romantizmus. In: Biografické štúdie 21. Martin : Matica slovenská, 

1994, s. 78. 
44 ZAMBOR, Ján: Krčméry Štefan. In: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava : Kalligram - Ústav 

slovenskej literatúry SAV, 2005, s. 316. 
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Statickosť prvých dvoch veršov prvej strofy strieda dynamický charakter 3. a 4. 
verša tej istej strofy (pohyb mesiaca, v poetickom jazyku luny, na nočnej oblohe a po
hyb človeka, ktorý je prítomný len v nepriamom pomenovaní, resp. v prenesenom vý
zname, v metonymickom obraze ,,pod pätou vrždí sneh"). Týmto spôsobom uvedený 
motív človeka v pohybe, človeka na ceste, pútnika, patrí do tradičného motivického 
inštrumentária modernistickej poézie. V priebehu „deja" sa však ozrejmuje, že Krč
méryho baladický pútnik opúšťa svet civilizácie, keď smeruje zo sveta ľudí (metony
mický obraz belejúcich sa striech) do sveta prírody, do samoty (personifikovaný obraz 
tmavých hôr), odkiaľ sa už nevráti. Motív samoty má existenciálny ráz a spája sa, hoci 
aj len na úrovni prirovnania, no obdobne ako u Krasku, s pocitom viny, ktorý je až zú
falo prežívaný. 

Na začiatku 3. a 4. strofy využil Krčméry na zosilnenie naliehavosti významu repe
tičnú rétorickú figúru, konkrétne epizeuxu („Tie hory tmavé zvú ho, zvú"). Rovnakú šty
listickú figúru použil aj v 3. verši 4. strofy („on ide k nim, on ide k nim"). Slovné opako
vanie sa tu akoby stávalo zaklínaním: volanie hôr pútnika očarováva, človek podlieha 
jeho tajomnej magickej sile, poddáva sa jej, neschopný vzoprieť sa sile mámenia. Opako
vanie-zaklínadlo (termín N. Švedovovej)45 má tak okrem rytmickej a zvukovej stránky aj 
istý mystický význam. 

Krčméry použil rovnako ako Krasko rýmovú schému ľudovej balady (prerývaný 
rým ABCB),46 no takisto nedodržal jej typický veršový systém (6- a 7-slabičný verš) -
pravidelne dodržiava iba 6-slabičný rozmer posledného verša každej strofy. Kompozične 
sa jeho balada skladá zo štyroch štvorveršových strof, ktoré tiež ako u Krasku predstavu
jú samostatné uzavreté myšlienkové celky. 

Z baladických prvkov Krčméry využil najmä tajomnosť a dramatické napätie, ktoré 
v kontexte vlastnej modernistickej poetiky prepojil so symbolistickou neurčitosťou a ná
znakovosťou. 

Ľudmila Groeblová: Balada 

Iné stvárnenie baladického motívu predstavuje báseň Balada od Ľudmily Groeblo
vej (1884- 1968), ktorá bola publikovaná časopisecky v roku 1923.47 Je však predpoklad, 
že táto báseň, podobne ako ďalšie Groeblovej impresionistické a náladové lyrické básnic
ké miniatúry, vznikla ešte pred rokom 1918. Ako uvádza M. Gáfrik, Groeblová svojimi 
básňami vzbudila „značnú pozornosť; predpokladalo sa totiž, že sa znovu ozýva Ivan 
Krasko".48 
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45 ŠVEDOVOVÁ, Natália: „Tvorivý rozum zdolal - zabil" (Slovo a poznanie v ruskom, slovenskom a čes
kom symbolizme). In: MALITI, Eva (ed.): Symbolizmus v kontextoch a súvislostiach. Bratislava: Ústav 
svetovej literatúry SAV, 1999, s. 83. 

46 Rovnakú rýmovú schému použil napr. Janko Kráľ v druhej časti balady Zakliata panna vo Váhu a divný 
Janko. 

47 Slovenské pohľady, roč. 39, 1923, č. 2, s. 75. Pod pseudonymom Ľudmila Osenská. 
48 GÁFRJK, Michal: Poézia Slovenskej moderny. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1965, s. 3 IO. 
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Balada 

Ty, mesiac, chladnou nocou svieť 
a srdce tiché buď, 
aby som mohla spomínať 
azabudnút'. .. 

Bola som mladá, naivná 
a neznala som lásky ja. 

Až v meste raz, sťa osud zlý 
ma sivé oči prepadli. 

A všade za mnou išli tie 
zákerné oči šakalie. 

Čakali mnohý deň i noc, 
kým upadla som v jejich moc. 

A ako zlatých klasov žeň 
chcel hýriť mojej lásky sen. .. 

Viete, čo býva v baladách: 
života krása hynie v tmách, 

skosená tráva vedľa ciest 
a podlomená ratolest'. .. 

Ty, mesiac, chladnou nocou svieť 
a srdce tiché bud'. 
aby som mohla spomínať 
azabudnút'. 

Groeblová vo svojej baladickej variácii pracuje s modemistickou citlivosťou i tra
dičným baladickým inštrumentáriom (osudovosť, magická moc, stret sna a reality). V po
predí je lyrický subjekt, ktorý podáva aktuálne dianie a spomína - v rámci fragmentárnej 
retrospektívy rekonštruuje svoju individuálnu skúsenosť s láskou, opisuje svoju dezilú
ziu. Keďže však poetka priamo v básni odkazuje na žánrové očakávania potenciálneho 
čitateľa („Viete, čo býva v baladách: I života krása hynie v tmách, II skosená tráva vedľa 
ciest Ia podlomená ratolest'. .. "), nepodáva detaily, ani nezachádza do podrobností, iba 
aluzívne naznačuje. 

Báseň má jasnú trojčlennú kompozíciu, pričom rámec tvorí opakujúca sa úvodná 
a záverečná strofa (štvorveršie s baladickou rýmovou schémou ABCB), v poetike nála-
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dovej momentky o aktuálnej psychickej situácii lyrického subjektu. Začiatok a koniec 
balady má v tradičnej baladike kľúčové postavenie, tento moment však Groeblová ak
tualizuje na svoj spôsob. Ženský lyrický subjekt navodzuje situáciu spomínania na mi
nulosť, na ktorú však zároveň túži zabudnúť - paradoxne vedľa seba kladie rozpomien
ku ako oživovanie niečoho minulého a zabudnutie, ktoré má vyvolané spomienky hneď 
aj umŕtviť. Priame oslovovanie mesiaca a srdca zo strany lyrického subjektu je aranžo
vaním náladovej scenérie, v ktorej sa má spomínanie a zabudnutie odohrávať. V obraz
nosti prevláda synestézia: verše evokujú vnemy pocitové (chlad), vizuálne (tma noci, 
svetlo mesiaca) i auditívne (tichosť). Táto prírodno-psychická kulisa, vyjadrujúca po
trebu subjektívneho utíšenia a citového odstupu, aby vôbec mohla byť spomienka rea
lizovaná, je východiskom pre jadro básne, ktorým je vlastný baladický príbeh o ne
šťastnej láske. Centrálna časť básne je od vonkajšieho kompozičného rámca odlíšená aj 
použitou strofou a rýmovou schémou (sedem pravidelných daktylo-trochejských 8-sla
bičných dvojverší so združeným rýmom AA, pripomínajúcich poetiku ľudovej sloves
nosti). 

Báseň v tónine tlmenej melanchólie vypovedá o životnej skúsenosti straty ilúzií 
a nenaplneného partnerského vzťahu. Časový odstup medzi prítomnosťou a minulos
ťou charakterizuje situácia zmúdrenia, ľudského dozretia (,,Bola som mladá, naivná I 
a neznala som lásky ja"). Partner však nie je nijako individualizovaný a vlastne ani 
pomenovaný, skôr než niekoho blízkeho pripomína „škodcu": vystupuje zástupne v sy
nekdochickom obraze ,,sivé oči", ktoré sa v ďalšej strofe menia na zoomorfné ,,zákerné 
oči šakalie". Charakteristika cez slovo ,,zákerné" upozorňuje na nečakané zlo, a hoci 
vzťah je z druhej strany akoby vynútený (násilím, prenasledovaním, čakaním, magic
kou mocou: „ma sivé oči prepadli", ,,A všade za mnou išli", „čakali mnohý deň i noc I 
kým upadla som v jejich moc"), dievča mu nakoniec trpne podlieha. Aj keď dievčenské 
predstavy o láske sú pozitívne a spájajú sa s očakávaním niečoho pekného a príjemného 
(,,A ako zlatých klasov žeň I chcel hýriť mojej lásky sen„. "), realita je celkom iná. Šťast
ný priebeh v zásade nie je možný: vyústenie je tragické, hoci iba analogicky naznačené 
práve žánrovou príslušnosťou k balade. Tragický rozmer je v kontexte prírodnej obraz
nosti zobrazený v zostupnej významovej línii („hynie", ,,skosená", „podlomená"). Zá
verečný návrat do prítomnosti výpoveď opätovne vymedzuje aktuálnou situáciou a vý
znamovo tlmí. Kým prvá strofa bola ukončená troma bodkami, čo nepriamo 
odkazovalo na významovú neukončenosť a možné pokračovanie (v istom zmysle tri 
bodky vytvárali priestor pre spomienku, pre vybavovanie si minulosti), záverečná stro
fa je zopakovaním prvej strofy s jednou zmenou: tri bodky nahradila jediná bodka, 
ktorá výpoveď už jednoznačne ukončila. 

Groeblová východiskovo nadviazala na komponenty tradičnej balady, ktoré však 
inovatívne prepojila s modemistickou obraznosťou (prírodno-psychický paralelizmus, 
prepojenie krajinnej scenérie a stavu duše) a senzibilitou modemistického subjektu. Na
vyše, vo vlastnom texte odkázala formou alúzie na konvenciu baladického žánrového 
povedomia, čím ešte viac posilnila rovinu náznakovosti. 
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Záverom 

Tri vybrané básne, samotnými autormi žánrovo pomenované ako balady, poukazujú 
na transfigurácie žánru balady v poézii Slovenskej modemy. Ukazujú na posilňovanie 
lyrického princípu a výberové a cielené využitie znakov tradičnej balady v priestore ly
rickej poézie, ktorá sa sústreďovala na zachytenie a reflexiu vnútorného stavu, vnímania 
a prežívania lyrického subjektu. Modemistická balada skratkovito a zhustene, s akcen
tom na neurčitosť a náznakovosť, vyjadruje tragicky a dramaticky vyostrenú životnú skú
senosť. Baladické básne tematizujú situáciu subjektu, ktorou je prednostne samota - exis
tenciálne vyhrotená u Krasku, tajomne podfarbená u Krčméryho alebo melancholicky 
tlmená u Groeblovej. Štýlová jednota básní vytvára priestor pre úvahy o možnom moder
nistickom modeli balady. 
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