
© Erik Kriššák, 2019 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

ERIK KRIŠŠÁK 

 

Slovenčina naša každodenná 

(teória viazaného verša bez nároku na úplnosť) 

/pracovné texty/ 

 

  



© Erik Kriššák, 2019 

2 
 

 

OBSAH 

 
1. SLABIKY A PRÍZVUKY ........................................................................................................................ 4 

2. STOPY A METRÁ ............................................................................................................................... 6 

3. RÝM ................................................................................................................................................. 8 

4. NEVIEM, ALE ČÍTAL SOM V ČÍTANKE ............................................................................................. 10 

5. ABSTRAKTÁ A KONKRÉTA .............................................................................................................. 13 

6. ČAS A OSOBY ................................................................................................................................. 15 

7. KataSTROFA ................................................................................................................................... 16 

8. ABSOLÚTNO A KASTOVANIE .......................................................................................................... 18 

9. URBAN LEGEND ............................................................................................................................. 20 

10. MATEMATIKA PRE NIČ ZA NIČ – PENTA (nemýliť si s podnikaním) a HEXAMETER ................... 23 

11. AKO OZVLÁŠTNIŤ TEXT .............................................................................................................. 25 

12. DIAKRITIKA A INTERPUNKCIA .................................................................................................... 28 

13. LYRIKA, EPIKA A (NIELEN) CITOVÁ DRÁMA................................................................................ 30 

14. NOČNÁ MÓRA ........................................................................................................................... 32 

15. HRANICE POÉZIE ........................................................................................................................ 33 

16. VIZUÁLNE ROZLOŽENIE RÝMOV a MULTIMEDIALITA ................................................................ 35 

17. STROFY ....................................................................................................................................... 36 

18. GAZEL ......................................................................................................................................... 38 

19. MADRIGAL - keď si forma robí, čo sa jej zachce ........................................................................ 39 

20. NÓNA ......................................................................................................................................... 40 

21. ALBA .......................................................................................................................................... 41 

22. SESTÍNA ..................................................................................................................................... 43 

23. RISPET, TERCÍNA, RITORNEL ...................................................................................................... 45 

24. RONDEL a RONDO plus PANTUM .............................................................................................. 47 

25. LIMERICK A BLANKVERS ............................................................................................................ 53 

26. STANCA, VIRELAI, BERGERETTE ................................................................................................. 56 

27. BALADA a VILLANELLE ............................................................................................................... 58 

28. LE LAI a KANZONE a HAIKU ........................................................................................................ 62 

29. SONET A BALATA ....................................................................................................................... 63 

30. NAČO SÚ DOBRÉ STREDOVEKÉ STROFY .................................................................................... 66 

 

  



© Erik Kriššák, 2019 

3 
 

 

Slovenčina naša každodenná 
 
 
Pre všetkých, ktorých zaujíma, prečo sa pri viazanom verši pri facebookových statusoch občas zjavia 
faktické kritiky venované takzvanej „forme“, som sa rozhodol veľmi krátko a názorne ukázať, čo je 
vlastne ten náš materinský (slovenský) jazyk zač. Vopred upozorňujem, že na iné jazyky sú skutočnosti 
a vlastnosti slovenčiny neprenosné. Takisto sa nechcem zaoberať dojmológiou, pocitmi a polemikami 
nad tým, nakoľko niekto niečo napísal „od srdca“. Jazyk je umelá sústava pravidiel a dohodnutých 
významov a v písanom i verbálnom prejave má svoje zákonitosti. Bodka. Každý, kto chce, ho môže 
spoznávať v miere, akú uzná za vhodné. Synergia napísaného voči vnímaniu čitateľa je vec druhá, aj 
keď nevylučujem, že sa jej občas dotknem. 
Začnem zľahka. 
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1. SLABIKY A PRÍZVUKY 
 
Predpokladám, že nemusím opisovať, čo sú hlásky, písmená abecedy a slabiky. Z pohľadu viazaného 
verša sa „teória“ sústredí na poslednú menovanú veličinu. A na prízvuky. Určite ste si už všimli, že 
slovenčina má rada prízvuk na prvej slabike. Poviete „RAda“ a nie „raDA“. „SLNko“ a a nie „slnKO“ 
(skúste si veľké písmená v príkladoch až zakričať, čo to spraví). Platí tu jedno špeciálne pravidlo – 
predložka viaže prízvuk. A preto čítame „NA svete“ a nie „na SVEte“ alebo „DO suda“ a nie „do SUda“ 
(i keď je možné, že na takýto verbálny prejav u niekoho narazíte, pri písaní veršov to tak (takmer) nikto 
vnímať nebude).  
 
Za tie roky rokúce sa ustálili mnohé spôsoby, ako striedať prízvuky. Uvediem na úvod dva základné 
druhy: 
 
TROCHEJ  
Ide o to, že sa pravidelne striedajú prízvučné a neprízvučné slabiky. Jednoducho, týka sa to 
dvojslabičných a akýchkoľvek násobkových slov (štvor-, osemslabičných atď.). 
 
Príklady: 
RÁno NAšla ROsa TRÁvu 
ZObuDIla LÚku. 
NA deREši ČOsi RIEšim. 
OpoVRHnuTIAhodNEJší  
 
Všimnite si, že vďaka predložke v „na dereši“ sa z trojslabičného slova stala štvorslabičná záležitosť, a 
teda je to trochej. 
 
DAKTYL 
Ide o to, že po prízvučnej slabike nasledujú dve neprízvučné. Platí preto pre trojslabičné slová alebo ak 
pred dvojslabičné slovo pridáme predložku. 
Príklady: 
OPtika V HOdinách NEtiká 
NEviete O svete 
Striedanie prízvučných a neprízvučných slabík tvorí rytmus básne. Máte v podstate tri možnosti, buď si 
dáte pozor na to, koľko slabík máte vo veršoch alebo sledujete len prízvuky a v neposlednom rade 
môže dbať o to, aby vám sedeli nielen počty slabík, ale aj prízvuky. Uvediem príklady: 
 
Zhodný počet slabík: 
 
Dcéra moja, kde si? 
Na poli, rátam kry. 
Zhodné prízvuky: 
 
Ako KVIEtok PLAče? 
Asi TIcho. 
 
Zhoda počtu slabík i prízvukov: 
MAma SEdí PRI peci, 
Otec PIje POLdeci. 
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JAMB 
 
Okrem trochejov a daktylov naďabíte často aj na ďalší typ stopy (o tom nabudúce), a síce na jamb. 
Prikvitol k nám z anglosaskej poézie a pre slovenčinu je neprirodzený. Pravidelne sa v ňom striedajú 
neprízvučné a prízvučné slabiky. Aby ste niečo také formálne docielili, musíte do hry zapojiť 
jednoslabičné slová, ktoré budete kombinovať s trochejmi (pravidelne sa striedajúce prízvučné a 
neprízvučné slabiky). 
 
Príklad: 
a TEraz VÁham 
aj TEbe Verím 
nuž, UteKAJme 
 
Budem teraz úmyselne nepresný a prezradím vám, že je to dosť veľký „bordel“. Najjednoduchšie je 
zapamätať si, že neprízvučné sú neplnovýznamové slová (spojky, častice, citoslovce, zámená a pod.) a 
plnovýznamové sú s prízvukom (slovesá, podstatné mená). A prízvuk viažu aj predložky, aby to nebolo 
jednoduché. Neplatí to stopercentne, ale rámcovo si s tým vystačíte. Navyše, niekedy môže byť 
jednoslabičné slovo prízvučné alebo neprízvučné, podľa umiestnenia v texte. 
 
Príklady: 
som ZRElý Ako HRUŠka 
och, MOja HLAva! 
už STOJ tu, FEro 
 
Ale pozor: 
STOJ tu už FEro 
MAŤ sa RMÚti 
NA slávu BOžiu 
 
Niekedy človek netuší, ako sa tie jednoslabičné prízvuky vlastne vyslovujú a neostáva iné, ako 
spoľahnúť sa na intuíciu: 
 
Už TU stoj vs. už tu STOJ vs. UŽ tu STOJ 
 
Za jambické sa považuje aj to, keď na začiatku trochejského verša uvediete jeden daktyl (jedna 
prízvučná a dve neprízvučné slabiky): 
 
SÚprava RUšňov FIčí K HOriZONtu 
 
Inými slovami, jamb je oštara a je jedným z umelých prejavov, ktoré sú často terčom kritiky zástancov 
prirodzenosti jazyka. Nakoľko tradičné formy veršov (sonet a pod.), ku ktorým sa dostanem troška 
neskôr, vznikali v jazykoch (francúzsky, anglický, ale i nemecký alebo taliansky), ktoré majú inak riešené 
prízvuky, každý uvedomelý viazaný veršovateľ v nich jambické stopy musí dodržať, ak chce uznanie od 
literárnych teoretikov.  
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2. STOPY A METRÁ 
 
A je to tu! Teraz sa dozviete, prečo takzvaní náročnejší čitatelia mnohým rýmovaným básňam vyčítajú, 
že v nich kolíše rytmus. Akonáhle si uvedomíte, že slovenčina má prízvučné a neprízvučné slabiky (viď. 
minulé dva príspevky), máte spolovice vyhrané. Fór spočíva v tom, že ich pravidelné striedanie vytvára 
rytmus, ktorý aj neznalý čitateľ intuitívne vycíti, báseň mu „dobre znie“.  
 
Iste, dá sa s tým rôzne experimentovať a porušovať pravidlá, to si však vyžaduje majstrovské zvládnutie 
slovenského jazyka a verte mi, rozdiel medzi človekom, čo netuší a majstrom je badateľný. Je to, ako 
keď začínajúci hudobníci kopia chybu za chybou vs. džezoví velikáni hrajúci free džez. Skrátka, aj keď 
vám budú tí prví tvrdiť, že je to umelecký zámer, podstata je v tom, že iba málo cibrili svoje inštrumenty 
(tu jazyk). 
 
Odbočím na chvíľku k viazanému veršu ako takému. Pri tvorbe rýmovaných veršov platí, že by sa tieto 
verše mali rytmicky zhodovať, a teda rýmovať daktyl s trochejom je školácka chyba, tak častá aj u 
tvorcov, ktorí píšu roky spoliehajúc sa na intuíciu. A pritom by stačilo venovať päť minút slabikovaniu 
a zistili by, že im ich básne zrazu pochvália aj iní ľudia ako fanatickí pritakávači a zdvorilí rodinní 
príslušníci. 
 
Príklad: 
MIlá MOja ŽEna, 
PREčo NIE si NEmá? 
vs 
MIlá MOja ŽEna, 
TVOja reč BODne ma.  
 
V prvom príklade je čistý trochej. V druhom sa rýmujú asonančné (toto slovo si zatiaľ nevšímajte) verše 
trochejské a daktylské, počet slabík je síce zhodný, ale dojem z rytmu nie je práve extatický. A o tom 
to v kocke je. 
 
Metrum básne je dané počtom stôp vo verši. Trochej je stopa s dvomi slabikami (prízvučná a 
neprízvučná), takisto jamb (neprízvučná a prízvučná slabika), daktyl je trojslabičná stopa (prízvučná a 
dve neprízvučné slabiky). Existuje množstvo ďalších stôp (napr. amfibrach (neprízvučná-prízvučná-
neprízvučná slabika, napr. už STOJ tu), spondej (dve prízvučné slabiky, napr. PÁVÍ) atď., v realite sa k 
nim dostanete zväčša potom, čo zvládnete tie základné a netreba si nimi lámať hlavu). Počet stôp na 
verš následne teória literatúry rôzne pomenúva, ale tým sa teraz nebudeme trápiť. 
 
Čo je podstatné, je fakt, že pokiaľ sa vám budú zhodovať počty slabík vo veršoch, čo sa navzájom rýmujú 
a aj prízvuky budú zhodné, máte po starostiach. Spočiatku to môže byť frustrujúce, ale to je na začiatku 
vždy, keď sa učíte maľovať, hrať na hudobnom nástroji, písať... Receptom je cvičiť a cvičiť a po rokoch 
opäť iba cvičiť. Prirodzené talenty, ktoré cvičiť nepotrebujú, sú vzácne a stavím sa s hocikým, že na 
internete v slovenskom prostredí ich veľa nebude, ak vôbec nejaký. Ono, koľkých svetových 
slovenských básnikov poznáte (uznaných šírou zemeguľou, nie iba nami)? Koľko máme nositeľov 
Nobelovky? Koľko slovenských poetov je celebritami a prisahajú na nich davy? Že o to nejde? V 
konečnom rezultáte je rozdiel medzi zabudnutím a uznaním práve v tom, aký dopad má tvorba autora 
na spoločnosť, bez ohľadu na to, aký je super umelec. A jedným z najzákladnejších predpokladov k 
zviditeľneniu sa mimo úzky okruh známych je úspech v súťažiach alebo inde. Môžete odbornú kritiku 
haniť a pohŕdať ňou, napriek tomu jej jedno uprieť nemožno. Okamžite spozná, keď sa niekto iba tvári, 
že je alternatívny borec a ani netuší, o čom točí.  
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No, som si uľavil, tak späť k stopám. Samozrejme ich môžete rôzne kombinovať (daktylotrochejský verš 
a pod.) a verše, čo sa rýmujú, nemusia mať zhodný počet stôp, teraz už viete, že keď chcem napríklad 
jeden verš skrátiť a je napríklad daktylský, tak musím ubrať tri slabiky, z ktorých prvá je prízvučná. Ešte 
dodám, že žiadny z uvedených príkladov nie je ten „správny“, všetky sú rovnako dobré a je na autorovi, 
ktorú možnosť považuje pre svoju báseň za najlepšiu. 
 
Príklad (striedam daktylské a trochejské verše a rýmy): 
 
Neverím slovíčkam veriacich o viere, 
majú v očiach úsvit mŕtvych plání, 
hriešnikom v spovedi hrešenie operie 
zlobu, ďalšiu činia na svitaní. 
 
Kebyže chcem skrátiť daktylský úvodný verš, tak môžem vyňať nejaké tri slabiky tvoriace daktyl (napr. 
"veriacich"): 
 
Neverím slovíčkam o viere, 
majú v očiach úsvit mŕtvych plání, 
hriešnikom v spovedi hrešenie operie 
zlobu, ďalšiu činia na svitaní. 
 
Alebo trochej (vyberiem v druhom verši "majú" a vo štvrtom "ďalšiu činia"): 
 
Neverím slovíčkam o viere, 
v očiach úsvit mŕtvych plání 
hriešnikom v spovedi hrešenie operie 
zlobu na svitaní. 
 
A to je všetko. Ono sa to nezdá, ale v rámci rytmiky verša je toto alfa a omega a po chvíľke cvičenia sa 
to stane intuitívne, verte mi. Som drevo a už mi to celkom ide. A stačilo mi na to len nejaké štvrťstoročie 
tréningu. :)  
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3. RÝM 
 
Predstavte si básnika, ktorý zvládol gramatiku, slabikovanie do rytmu, píše sylabotonické skvosty... A 
na facebooku alebo v súťažiach mu just nejaké podvratné živly kritizujú takzvané „lacné“ rýmy.  
 
Prečo? 
 
Rým je nesmierne bohatá téma. Na chvíľku sa oprostím od tézy: „Všetko tu už bolo.“ Rýmovanie má 
konečný počet variácií, ale zasa, vždy iný kontext. Aby sme si rozumeli, rým je v princípe zvuková zhoda 
minimálne dvoch samohlások, medzi ktorými je aspoň jedna zhodná spoluhláska. Spravidla je na konci 
verša, ale nie je to jediná možnosť. Príklady: 
 
lETO – prETO  
ÁNO – rÁNO 
nemEHLO - neprEHLO 
 
ale nie: 
 
múZA – víZA 
hranA - zvierA 
 
Ako vždy, je v tom množstvo háčikov. Najprv niečo na uľahčenie. V princípe sa netrápte dĺžňami, 
dvojbodkami, mäkčeňmi a ani dvojhláskami. Rýmuje sa aj: 
 
slaná – baňa 
povie – nové  
mäta – dieťa 
a pod. 
 
Takisto je úplne jedno, či je tam „i“ alebo „y“. Pri jednoslabičných rýmoch sa často akceptuje aj 
nedokonalé podobné vyznenie rýmu: 
 
vyť – byť 
krv – prv  
hnil – Níl  
 
Keďže ide o výslovnosť, do hry vstupuje aj spodobovanie: 
 
teraz - nerast  
nafta – na, vták 
 
Existujú aj takzvané nedokonalé rýmy, časté sú asonancie, kedy sa zhodujú aspoň dve samohlásky, ale 
nie spoluhlásky medzi nimi: 
 
vEtA – bEdA 
nOvIcI – dObItÍ 
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Alebo konsonancia (zhoda spoluhlások, ale nie samohlások): 
 
NoC Tu LoVí  
NeCiTLiVo 
 
Rýmy sa v princípe delia na mužské (končia prízvučnou slabikou, a teda ide o jednoslabičné slová) a 
ženské (končia neprízvučnou slabikou). Ako aj u živočíchov, aj v poézii platí, že ženských je podstatne 
viacej. Myslím, že táto informácia vám v praxi na veľa nebude, ale tak, možno si to aspoň nabudúce pri 
čítaní všimnete. 
 
A teraz k tej cene. Najjednoduchšie je rýmovať prípony, ktoré používame pri skloňovaní a časovaní. 
Túto schopnosť v nás v škole kedysi „drilovali“ do nemoty, takže je jasné, že keď začínajúci autor píše 
prvé verše, automaticky mu naskakujú rýmy: 
 
cestujeme – obedujeme 
žene – pene 
chodili – rodili 
atď.  
 
Takto dokáže aj niekdajší žiak, čo prepadal zo slovenčiny „za minútu“ napísať stovku veršov a má pocit, 
že tým zo seba dostal všetko. Jeden z najspoľahlivejších ukazovateľov, že čítate prvotiny, je práve 
mnohostranové rýmovanie slov skrz ich prípony. Nie je na tom nič zlé, je to prirodzené a vlastne v 
tomto stave mnohí príležitostní básnici zotrvajú celý život a nič sa nedeje.  
 
Súvisí s tým ešte jeden jav – gramatický rým. Keď už rýmujete tie prípony, tak vlastne rýmujete rovnaký 
slovný druh, v rovnakej osobe, rovnakom rode, čase atď. Napr. sloveso v druhej osobe množného čísla: 
 
vidíte – nosíte 
 
alebo podstatné meno jednotného čísla ženského rodu podľa vzoru žena v nominatíve: 
 
láska - kráska 
 
Toto sa považuje za základný rým, niečo, čo je tak ľahké, až to nie, že nemá cenu, ale rovno to degraduje 
vnímanie vašej tvorby. Tak to je a množstvo kritikov (z radov odborníkov i trošku rozhľadenejších 
čitateľov) vám aj za jeden takýto rým v stostranovej básni uštedrí nemilosrdné invektívy.  
 
Osobne mám gramatický rým rád, je nedeliteľnou súčasťou stredovekej poézie, pri detských 
riekankách je ľahko zapamätateľný, v spievaných textoch sa ľahko učí a pamätá, pri epických skladbách 
stostranových rozsahov potrebujete často posúvať dej, nielen lyrické pocity, a preto sa hodí. Pokiaľ 
však píšete modernú poéziu, rátajte s tým, že to bude považované za slabinu. 
Hádam by aj stačilo. Nabudúce sa budem venovať „hviezdoslavčine“, a teda inverzii, przneniu slov 
apostrofmi, aby boli kratšie a pod. a poetického jazyka ako odrazu „súčasnosti“. 
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4. NEVIEM, ALE ČÍTAL SOM V ČÍTANKE 
 
Pokračujem v lacných riešeniach pri tvorbe viazaných veršov. Minule sme rýmovali prípony a tvorili 
gramatické rýmy, dnes sa pozrieme na dedičstvo minulých storočí a akú škodu nám priniesli všetci tí 
gavlovičovia, štúrovci, országoslováci... 
 
Poézia bola pred pár storočiami vnímaná ako niečo vznešené. Vzletné výrazy v nej táborili ako pred 
bránami Jericha a tešili sa, že majú večný džob. A tu zrazu zadul voľný verš a podporil vstup prirodzenej 
reči do poézie. Ono, určite existujú aj voľajakí paleolingvisti, ktorí vďaka dochovaným písomným 
prameňom rekonštruujú staré podoby reči. Čítať štúrovcov je niekedy za trest, Dobšinského pre istou 
prekladajú do dnešnej reči atď. „Problém“ je, že našich jazykových dejateľov tlačíme v rámci 
vzdelávania do hláv všetkých detí a nie všetky sa prepracujú až na koniec školopovinnej dochádzky. 
Respektíve, dostanú sa tam vo veku, kedy ich zaujíma všeličo iné, než literatúra 20. storočia (vlastne už 
aj 21., nie?). A tak majú v hlavách zafixované, že poézia je toto: 
 
Mňa kedys’ zvádzal svet, mi hovoriac: 
Reč, ktorú z domu vieš, ó, jak je lichá! 
jak biedny nástroj ona pre snem prác, 
čo žitím srdca sú a duchu pýcha… 
 
Až ťažko chápať, zvodci mladosti, 
čo chceli ste s tým reči potupením? 
Však zhádol som… Aj, pečať podlosti 
vám udieram v tvár — tak váš bľabot cením; 
 
(P. O. Hviezdoslav: Mňa kedys’ zvádzal svet) 
 
Nie, že by nebola. Ale keď sa mladučká deva v rozpuku zamiluje, pomiluje a následne pukne, pričom 
mládencovi miznúcemu v diaľke je do popuku, nastúpi podvedomá spomienka na školské časy a už to 
zveruje uplakanému denníčku v podobe ľúbostných veršíkov. A píše gramatickým rýmom a so všetkými 
nuansami 19. storočia, čo ich pochytila. Nakoľko úprimne verí, že je to „od srdca“, spravidla jej 
akákoľvek nelichotivá poznámka o jej básnení slúži na utvrdenie sa vo svojom žiali, svet ju nechápe, 
veď je isto jediná, čo si už „odžila“ svoje a je originál. Každý je jedinečný! Veď to vravia v každom 
stádovom televíznom programe, tak to musí byť pravda! Skutočnosť, že po chvíľke „gúglovania“ nájde 
desiatky hitov s navlas rovnakými slovami (aj iné deti boli kedysi na základnej škole a mali čítanku...), 
si nepripúšťa.  
 
A viete čo? JE TO V PORIADKU! Týmto štádiom si prejdeme azda všetci. Ak však písanie nie je len 
psychohygienou a denníkovou tvorbou, ktorá na verejnosti skôr ublíži ako prospeje v liečbe, tak tá 
mladá deva bude písať aj ďalej a ktovie, raz o nej budeme ešte počuť! Vyjsť na verejnosť a ustáť tú 
hromadu negatívnych emócií, ktoré dnes tak ľahko zaplavujú internet, je ďalší krok k vytrvaniu. Lebo 
písanie do zásuvky uspokojí naozaj málokoho, ak to robí celý život. A okrem negativity sa internetom 
šíri aj ľahko budovaný kult osobnosti, umelé bubliny, v ktorých si partia viac-menej blízkych ľudí zvyšuje 
sebavedomie. A opäť – NIE JE NA TOM NIČ ZLÉ. Akurát sa z tohto prostredia nezrodí žiadny významný 
básnik (nehovorím, že úspešný alebo známy, to s tým nesúvisí).  
 
Spravím teraz taký svoj okamžitý rozbor toho, čo sa dnes „nenosí“. Vstupujem troška do môjho 
subjektívneho vnímania na úkor faktov, tak to neberte ako záväznú jedinú pravdu a pokiaľ ste 
študovaní literárni kritici, odpustite mi účelové skreslenia prameniace z mojich nedostatočných 
vedomostí. 
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Báčik Hviezdoslav vedel, že cesta na Parnas vedie cez jamb (pozrite si druhú časť mojich textov). Preto 
je aj báseň Mňa kedys’ zvádzal svet jambická. Spomínate si na to, že sa tvorí pridaním jednoslabičného 
slova do trochejských stôp? Aha: 
 
Mňa kedys’ zvádzal svet, mi hovoriac: 
 
Spisovné slovo je „kedysi“, má však tri slabiky a to je daktyl. Čo robiť? Nahradiť ho iným alebo si 
vymyslieť voľajakú fintu, ako to obísť? Ako sa zbavíme jednej slabiky? Správne! Nahradíme ju 
apostrofom! Skúste s tým vyrukovať dnes a hneď sa vám vysmejú, že neviete nájsť správne slová. 
 
A pokračujeme: 
 
Až ťažko chápať, zvodci mladosti, 
 
Ohohó, genitívna metafora „zvodci mladosti“ (dve podstatné mená za sebou, to druhé v druhej osobe) 
sa dnes v básňach veru nenosí. Ani neviem, prečo vlastne, tak to len vypichnem, aby ste vedeli, že sa 
tak deje. Ozaj, dnes už skloňujeme slovo „zvodca“ v množnom čísle ako „zvodcovia“, podľa vzoru 
hrdina, ale vtedy to možno bolo inak, to netuším, a preto k tomu ani nič nedodávam.  
 
Pokračujme: 
 
čo chceli ste s tým reči potupením? 
 
Inverzia alebo zmena slovosledu znie „strašne básnicky“, lebo sa v starej poézii vyskytuje častejšie než 
kšefty v štátnej správe. Dnes prirodzene rečieme „potupením reči“ a nie „reči potupením“. Toto je 
neuveriteľne rozšírený neduh, že autori vedení podvedomým zo školských lavíc predpokladajú, že „tak 
to má byť, to je umenie“. Môžete ju mať radi, pokojne majte tisíce kníh so starou poéziou v knižnici, 
ale zas a znova – nie je to poetické, je to archaické a dnes takto nikto nehovorí (tie výnimky z každého 
pravidla nerátajme). 
 
Však zhádol som… Aj, pečať podlosti 
 
Zasa jamb velí – ako skrátiť trojslabičné slovo „uhádol“ tak, aby to pasovalo? Apostrof nesedí, tak 
pokrúťme predponu! Tieto skrivené patvary sú veľmi rozšírené v našej dejateľskej poézii. Pre školákov 
budia falošný dojem poetickosti, ale pravda je prozaickejšia – skrátka sa snažili o dokonalý rytmus za 
každú cenu. Nejedná sa pritom o to, že by sa preberali nejaké nárečové zvyky a tým sa obohacovala 
živá slovná zásoba, skôr išlo o akademické maniere. A dnes na ne prisahajú ľudia, čo o akademizme 
nemajú ani šajn... A „pečať podlosti“ je genitívna metafora. 
 
vám udieram v tvár — tak váš bľabot cením; 
 
Tu sa domnievam, že skloňovanie bolo pôvodne iné ako je dnešné, a preto udierajú „v tvár“ a nie „do 
tváre“, „bľabot cenia“ a nie „cenia si“ alebo „oceňujú“. Nie je na tom nič zlé, akurát sa opäť mnohí 
autori nazdávajú, že je to poetické jak ošípaná, pritom ide o prostý dobový rečový úzus. Pokiaľ v dobrej 
viere o umeleckosti pretkáte svoje verše podobnou archaickou „mluvou“ bez hlbšieho zmyslu, tak to 
opäť kritika vyhodnotí ako známku amaterizmu a pozostatok školského systému. Platí to, čo v minulom 
odstavci, môže sa vám to páčiť, ale prečo tak písať? Dnes, kedy to už bolo dávno napísané ľuďmi, od 
ktorých to znelo prirodzene? 
 
 
  



© Erik Kriššák, 2019 

12 
 

Zhrnutie na záver: 
Skracovanie slov apostrofmi, krivenie slov, aby sedeli do rytmu, inverzia, zastarané skloňovanie a 
genitívne metafory sú dnes považované za známku neschopnosti byť prítomný a sú známkou toho, že 
básnický výraz ustrnul kdesi v 19. storočí. 
 
Môžete s tým nesúhlasiť a povedať si: „No a čo!“ A máte na to právo. Pokiaľ však takéto čosi plánujete 
poslať do nejakej súťaže alebo do časopisu na vydanie, ušetrite si čas. Pokiaľ to nie je nejaká 
majstrovská parafráza alebo hra s formou, takmer isto neuspejete. 
 
P.S. Aby sa Gavlovič a štúrovci neurazili, môžete si v príkladoch pohľadať hore uvedené javy: 
 
Eliáše na ohnivém voze vzals' do nebe 
 
alebo 
 
Menuje se peklo Toffet i studňa hluboká 
i jezero všej úzkosti, i jama široká 
 
(Hugolín Gavlovič: Kresťanská škola) 
 
Vtom silným krielom orol bystrý švihne, 
až sa oblaky čierne rozpráskajú, 
starček zľaknutý oči hor' zodvihne 
údy sa mu ak osika striasajú: 
 
(Ján Botto: Hrob) 
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5. ABSTRAKTÁ A KONKRÉTA 
 
Doteraz som sa držal v intenciách nášho materinského jazyka, ale nastal čas zabŕdnuť aj do významu 
slov. Vopred upozorňujem, že ide o subjektívne pojednanie a nie je to ani zákon a ani nariadenie, takže 
s nasledujúcimi úvahami nemusíte súhlasiť. 
 
Na úvod si opäť raz predstavte nášho imaginárneho autora, čo ovládol rytmus, rýmuje „draho“ a každý 
jeho výtvor by mohol predsedať Spolku priateľov Parnasu. Ale beda! Aj napriek tomu sa mu na 
internete posmievajú a odborná kritika mu vypisuje (ak vôbec) čosi o začiatočníckej poézii! Kde sa stala 
chyba? 
 
Prezradím vám tajomstvo. Takzvané „chyby“ sa dejú spravidla dve. Prvou je: 
 
VÝBER TÉMY 
 
Existujú večné témy ako láska (nešťastná, šťastná), viera, smrť a pod. Znamená to, že (až na štatistické 
odchýlky) každý básnik sa im vo svojom živote venuje. A takmer každý s nimi začína. Na jednu stranu 
je to dobre. Uchopiť večnosť sa pokúšame všetci, keď už sme obdarení štipkou vedomia. Nevýhodou 
je, že tieto témy sú vyžmýkané naozaj dosucha. Spravidla za ne dostanete uznanie len v skupine 
známych a na terapeutických „sejšnoch“. V literárnych kruhoch zarezonujú vtedy, ak sú buď formálne 
dokonalé, emočne nenásilné, ale o to pôsobivejšie (k tomuto sa žiadny expresionista nikdy nedokope 
a internet je plný expresionistov, čo hynú aj pri žmurknutí milovanej osoby) alebo spracujete danú 
tému nejakou novou formou (v minulosti napríklad pri nástupe voľného verša), ktorá ešte nie je 
vymyslená.  
 
Uvediem príklad na tému milovanie. Štandardný „ja-prístup“ býva napríklad takýto: 
 
Och, milovaná, ty si pre mňa všetkým, 
ľúbim ťa a chcem ťa odieť do perín, 
tam spečatíme naše vrúcne pletky, 
krvavé srdcia splynú v jedno, uveríš! 
 
Takých veršov je habadej, tak čo s nimi? Môžu sa napríklad ozvláštniť pridaním pohľadu neželaného 
pozorovateľa spoza okna z oblohy: 
 
Za mrežami žalúzií 
mesiac ostych odbremení, 
v prítmí svetlú náruč živí, 
túžba líha s vôňou ženy. 
 
Nikto nespochybňuje insitné prejavy jedinca, čo sa túži vypísať z prebujnených emócií, ale nakoľko je 
takýchto pisateľov na státisíce, navyše, odchovaných našim školským systémom (spomínate si na 
minulý diel?), výsledkom je masa navlas rovnakých textov s nulovou pridanou hodnotou (pre čitateľa, 
ktorý nevyužíva dané texty pre svoje liečenie). Tak to je a nič s tým nenarobíme. Môžeme si akurát 
zvoliť, či chceme byť svetoví alebo nám stačí ostať na začiatku poetickej cesty. Je to výsostná voľba 
tvorcu a netrúfol by som si voliť za iného, čo je akože „správne“. 
 
Veľmi úbohou témou je tiež politická satira písaná vo veršoch tak kostrbatých, že ju nikto súdny neberie 
vážne (také tie rýmovačky o Ficovi a pod.). 
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Aby som to zhrnul, nájsť osobitú tému alebo uhol pohľadu, ktorý je zriedkavý (ak už nie úplne 
jedinečný) má na pozitívnu odozvu kľúčový vplyv. 
 
Druhou „chybou“ je voľba abstraktných slov na úkor konkrétnych: 
 
VŠETKO a JEDNO 
 
Prevažná väčšina začínajúcich autorov cíti, že musí poéziou vyjadriť rozmery a hĺbky citov v miere, pri 
ktorej nekonečno vyzerá ako prekvapivý (drobný) zisk poctivého podnikateľa na daňovom priznaní, 
pretože mu účtovník zle započítal všetky „konsolidácie“ rozpočtu a namiesto mínusu má zrazu plus. A 
preto svoje básne pretká abstraktnými výrazmi ako večný, láska, zloba, zúfalstvo a pod. Tie slová síce 
každý pozná, ale to neznamená, že ich aj rovnako chápe. Inými slovami, predstavíte si pod nimi všetko, 
ale nehovoria vlastne nič. Keďže sme obete školského systému a televíznych inteligenčných šou, 
doplníme tieto vágne výrazy o osvedčené a prevarené slovné spojenia, a tak tu máme: 
 
srdce, čo krváca, bije, plače, je zlomené... 
lásku večnú, nekonečnú, pravú... 
vieru božskú, pravú, správnu... 
atď.  
 
Trend v básnení, najmä potom, čo ho moderna a postmoderna rozbila „napadrť“, velí vyjadriť niečo 
konkrétne. Nie všeobecné frázy vystihujú autora a jeho skúsenosť, je to konkrétna situácia, predmet, 
vôňa, niečo osobné. Preto namiesto „našej večnej lásky“ môžete napísať napríklad „hovädzia polievka 
v KGB Pube“. Ozaj, „naša“ láska, koho iného, všakže, keď o nej básnite o sto šesť? Dopĺňať nič 
nehovoriace slová vyjadrujúce to, čo už aj tak v básni napísané bolo, je a bude, rôzne privlastňovacie 
zámená a pod. svedčia o neschopnosti autora vyjadrovať sa „na úrovni“. A opakovať stále tie isté výrazy 
(päťkrát slovo láska v štyroch veršoch) je tiež znakom obmedzenej slovnej zásoby a nie gradácie. 
Priznajme si však, aby vás to nefrustrovalo, že toto redundantné popisovanie očividného je vlastné 
každému spisovateľovi a žiadny sa toho úplne nezbaví. Je však dobré si to uvedomiť a niečo s tým, ak 
sa dá, spraviť, obmedziť a pod.  
 
Osobitou kapitolou sú rôzne bohemizmy (trúba na varenie) a nespisovné či slangové slová, ktoré 
niekedy okorenia báseň, inokedy sú znakom nárečia lokálpatriota. Väčšinou sú však len 
nekultivovaným jazykovým prejavom. Sám týmito neduhmi trpím, lebo niečo iné je komunikácia na 
ulici, zvykové výrazy od babky, a niečo iné je písanie. Často, keď píšem a nie som si istý, použijem nejaký 
slovník. Nie je to hanba, nikto nevie všetko. 
 
A tým by som to uzavrel, toto je nekonečná (ha!) téma a je skôr o diskusii než diktáte. 
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6. ČAS A OSOBY 
 
Máme to v suchu! Vieme rýmovať, ovládame prízvuky, 19. storočie sme charitatívne venovali 
národniarskym spiatočníkom a všeobecné banálne slová i témy sme speňažili v masmédiách. Ej, veru, 
svet nám leží pri nohách! Ale čo to počujem tam vzadu? Zasa nejaká nespokojnosť? Že ja? Či ty? My a 
oni? A kedy? 
 
JA ALEBO TY, DNES, ČI VČERA? 
 
Medzi začiatočnícke sklony viazaných veršotepcov patrí snaha prispôsobovať všetky slová vo veršoch 
tak, aby sa vo finále rýmovali. Podriaďujú obsah forme, pretože ju ešte dostatočne nemajú v krvi. 
Vedľajším efektom tohto prístupu je častá zmena počtu osôb a času. Uvediem príklad: 
 
V lese krepčia plaché víly, 
o polnoci spomalili. 
 
Víly prirodzene zvádzajú k rýmu so slovesom v minulom čase (žili, snili, podráždili...), lenže v prvom 
verši víly krepčia teraz. Polnoc nastane v budúcnosti. Čo s tým? Najjednoduchšie je zmeniť sloveso 
„krepčia“. Minulý tvar „krepčili“ síce sedí v rytme, ale narúša rovnaký počet slabík. Lepšie je preto 
nahradiť ho nejakým dvojslabičným slovom, napr. „boli“. Nie je ideálne, ale ako príklad to hádam 
stačilo. 
 
Asi je vám jasné, že tento jav má zmysel najmä tam, kde báseň rozpráva nejaký dej, v lyrike to nemusí 
byť až také zrejmé. A niekedy sa skáče v čase úmyselne. Platí, že rozdiel medzi núdzou a úmyslom si 
vnímavejší čitateľ všimne. 
 
Podobne je to aj s osobami. Keď sa básni o mne a tebe a zrazu vstúpia na scénu oni, je to čudné. Príklad: 
Ty si „Áčko“ 
v abecede. 
Si mi všetkým 
a ja tebe. 
Nepoviem ti: 
„Je „bé“ v tebe?“ 
Ty si vášeň  
a ja svár, 
budú vravieť 
ku jazvám. 
Ja som ryha 
ty si líhaš a tak ďalej, ha! 
Končí aleja. 
 
Ospravedlňujem sa za nie celkom dobrý príklad, chce to viacero veršov, aby bolo jasné, že čosi nesedí. 
Tu je to dvojveršie „budú vravieť ku jazvám“. Kto? Furt je tam len ja a ty. Teoreticky by to mohli byť - 
vášeň a svár, ale to je také chytanie sa slamky uprostred potápačskej drámy. 
 
Opäť dodávam, že je to do veľkej miery subjektívna téma vhodná na diskusiu a pre krátkosť času ju 
skôr iba naznačujem. 
 
Keď niečo napíšete, skúste si niekedy pozrieť, či vám sedia následnosti a či je každá osoba uvedená do 
deja adekvátne a nie ako duch v stroji. Uvidíte, či sa vás to týka. 
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7. KataSTROFA 
 
Dosť bolo „hnidopišných“ príspevkov o hľadaní kazov na slovách zrkadliacich city! Nastáva čas hľadania 
staronových spôsobov tvorby strof. 
 
Strofa... O nej som zatiaľ cudne mlčal, pretože som akosi automaticky predpokladal, že každý vie, čo to 
je. Všakže netreba pripomínať, že strofa je tvorená rôznym počtom veršov (riadkov) a tvorí určitý 
významový, rytmický a rýmovaný celok? Takisto nemusím obzvlášť zdôrazňovať, že ak sa významovo 
neuzavrie, pokračuje načatá idea v ďalšej strofe a nazýva sa to presah. Príklad strofy: 
 
Ja som bača, 
horou kráčam. 
 
Presah: 
Mením verše na činy, 
ubzikol som z otčiny 
 
rovno do Ukrajiny. 
Mierim ďalej, do Číny. 
 
Verše nie sú o žiadnom bývalom premiérovi našej malej podtatranskej zeme, podstatné je si uvedomiť, 
že prvé tri verše z druhej ukážky sú síce akoby jedna veta, ale kvôli forme dvojveršovej strofy sú 
rozložené v dvoch po sebe idúcich strofách. Dajú sa s tým robiť čary, o tom však inokedy. 
Keďže viazaný verš je z podstaty družný, strofa je tvorená minimálne dvomi veršami. Akiste 
namietnete, že predsa bežne vidno aj jednoveršové oddelené „strofy“ v básňach. Áno, vidno, ale ťažko 
to nazvať "viazaným" veršom. V klasických strofách sa bavíme vždy minimálne o dvoch veršoch (horná 
hranica nie je určená). 
 
Keď už likvidujeme slovníkové definície, ono aj ten rým je občas problematický. Existuje viacero 
klasických foriem strof a veršovaní, ktoré sa nerýmujú. Blankvers, sestína... Nechám si ich nabudúce. 
Rýmy sú v strofách usporiadané rôzne, tu sú príklady základných možností: 
 
združený rým AABB 
 
Prečo, plačeš, milá moja? 
Manžel chrápe v kope hnoja. 
V krčme hodlal na môj veru 
konzumovať na sekeru. 
 
Obkročný rým ABBA 
 
Vidím v okne dnešnú jeseň, 
ukladá sa na spánok, 
ktovie, či sa nadránom 
v mene zimy neodnesie. 
 
Prerývaný rým ABCB 
 
Vianoce, vianoce, 
prečo ste do roka 
iba raz zrodené 
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a v mene proroka? 
 
Striedavý rým ABAB  
 
Nuž, šťastné a veselé, 
nech má láska radosť, 
do ustlanej postele 
vábi neporiadok. 
 
Postupný rým ABCABC 
 
Všakovaké dary 
rovno od Ježiška 
ležia pod stromčekom. 
Vari sa mi marí, 
čítam slová zblízka: 
Benjamín a Škreko 
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8. ABSOLÚTNO A KASTOVANIE 
 
Všetky cestu vedú do Ríma. Pri viazanom verši do rýmov. Niekedy v minulosti som bol spomínal, že 
všeobjímajúce slová z abstraktnej palety toho príliš neprezradia. Aj pri rýmovaní poznáme takzvaný 
absolútny rým, kedy sa rýmujú dve navlas rovnaké slová. Alebo také, čo rovnako znejú (nazýva sa to 
kalambúr). Príklady: 
 
rizoto-rizoto 
Dana-daná 
Jozef Mak - Jozef, mak! 
 
Pokiaľ si navrávate, že poézia je záležitosť vznešená a mimo ľudských slabostí, ďalej ani nečítajte. 
Prichádza chvíľa na sociálne kastovanie. Rýmy môžu byť bohaté a chudobné! 
 
Bohatý rým je taký, kde sa pred samohláskou, ktorá začína rým, nachádza aj podporná spoluhláska. 
Príklad: 
 
gRÁDY-nepoRADÍ 
 
Chudobný, ako to už býva, žiadnu oporu spoluhlásky na začiatku nemá. Príklad: 
 
rakETA-odETÁ 
 
Čudujete sa, že sa z rýmov stanú hotoví kardiaci? Až sa im to stane, nastupuje takzvané rýmové echo. 
Ide o obľúbenú fintu moderných hráčov so slovami, kedy rozoberú nejaký výraz na drobné a jedno 
slovo je obsiahnuté v druhom, takto: 
 
komára-Mara 
pri zákope-kope 
 
Osobitým postihnutím je inverzný/kalambúrny rým, kde to vyzerá takto: 
 
spasiteľa-spasí teľa 
 
A to ešte nie je všetko, aj aktuálna spoločenská klíma má v teórii rýmov svoje miesto. Národovci a 
obyvatelia s panickým strachom z imigrantov majú na výber rýmy podľa proveniencie - domáce a 
exotické. Ide o to, že ak rýmujete cudzie slovo, ide o ten druhý prípad. Príklady: 
 
Domáci: 
gúľa-gruľa 
Jano-áno 
 
Exotický: 
deci- that's it 
dobi-mobil 
 
A nastupuje násilie, ktorého výsledkom je useknutý rým, a teda ignorujeme nejaké hlásky na konci slov: 
 
nosy-nosič 
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Ako vidíte, rýmy sú rovnako pestré ako naše predsudky, netreba sa im preto klaňať, naopak! Žiadny z 
nich nediskriminujme! 
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9. URBAN LEGEND 
 
Kto by to bol povedal, že sa dožijem dvojciferného čísla mojich úvah nad viazanými veršami. Pôvodne 
som mal v pláne len ozrejmiť pisateľom, prečo sa ich najúprimnejšie slová vtesnané do rýmovaných 
básničiek stretávajú s kritikou. V danej oblasti som nateraz vyčerpal studnicu postrehov, takže ďalej sa 
už môžem venovať len nudnej teórii. Kým sa do toho dám, skúsim si najprv zafilozofovať nad 
nesmrteľnosťou chrústa. 
 
Terčom mojej úvahy bude urbánna legenda alias Jožo Urban. A teda vlastne význam textov o básnení. 
Predpokladám, že každá generácia autorov mala k dispozícii nejaké traktáty, ktorými sa zaklínala. Pre 
mňa je takýmto „must read“ spisom „Utrpenie mladého poeta“. Nebudem o ňom nič písať, pretože 
som ho nečítal. Zatiaľ. A ani o autorovi nemienim prepisovať wikipédiu, prípadne Ondreja Kalamára. 
Čo o ňom asi neviete je, že napísal texty k debutovému (a v dobe nahratia nevydanému) albumu 
bratislavskej rockovej kapely Dorian Gray. A hoci som mnohé skladby mal zažité s pôvodnými textami, 
niektoré boli fakt dobré (taký Kristus je chorý...). Jeho básnickú tvorbu do vlastnej dŕžavy len tak ľahko 
nezoženiete. Nič z pôvodnej tvorby sa nedotlačilo už roky a v kníhkupectvách naďabíte akurát na výber 
zvaný „Život je frajer, ale ja som väčší“. Pokiaľ nemáte, neváhajte, odporúčam nadšenejšie ako díler 
špáradiel tovar predsedovi vlády. 
 
Odvšadiaľ sa na mňa roky valia ódy na samouka, ktorý sa stal ikonou básnického borca s neobvykle 
ovládnutou teóriou. A nepochybujem, že aj na vás. Keď sa začítate do jeho tvorby, je vám (vlastne mne) 
okamžite jasné, že okrem rebelantskej výpovede vedel až podozrivo dobre, čo činil. 
Sonetové vence súkal z rukáva s vervou kartového kúzelníka a pôsobia ľahšie ako anorektická 
príslušníčka najstaršieho povolania. Navyše, pohyboval sa sebaisto ako vo viazanom, tak voľnom verši. 
Nechcem, aby ste mu vyrezávali modlu a obetovali červený atrament za záblesk inšpirácie. Skúste si 
však zodpovedať otázku, či je troška vzdelania na poli literárnej teórie naozaj tak negatívna činnosť a 
záhuba „tej naozajstnej“ poézie. 
 
Dovolím si zacitovať siedmy sonet z venca nazvaného „Dnes je Mikuláša“: 
 
Tvoj hraný orgazmus mal dostať cenu Grammy. 
Na vratké pódium by si šla neistá. 
A ja, tvor zabitý úvahou, ako je mi, 
by som bol troglodyt a hnusný sexista. 
Smrť nemá orgazmus a neverím, že páli. 
Plavý kôň zaerdží a Mikuláš ho skrotí. 
Za všetky rozkoše, čo sme si požičali, 
platíme ako psi. Platíme doživotím. 
Láska je bezradná. Nič nerieši, len trpí. 
Svetlá sa zahryznú do noci ako upír 
a ja sa vždy vyplazím kamsi z krytu. 
Na stenách predmestí nachádzam menetekel 
a to, čo zarevem, dostane cenu z pekiel – 
- za verný zvuk a drive a originalitu. 
 
O sonete napíšem zvlášť článoček. Ale asi nebudete priveľmi namietať, že táto časť celku obstojí aj 
samostatne, forma je umná a neruší nejakými rytmickými anomáliami. Slová sú dostatočne moderné, 
súčasné, abstraktné výrazy ako peklo, láska a smrť dostávajú na frak, skrátka, kebyže mám nedostatok 
sebavedomia, zabalím pisacie potreby a namiesto vlastných depresií sa ukájam čítaním takýchto básní. 
 
Milovníci hrubých výrazov a nerýmovaných útvarov pri ňom zaplesajú, veď písal aj takto: 
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DAJTE TIE RUKY PREČ 
 
Vždy ktosi pašuje spermie cez hranicu medzi mužom a ženou. Odišla aj s kontrabandom. 
Okná vŕzgajú, srdce láme rebrá a štartuje k stropu.  
Som myslel, že bude sanitka. Videl som svätého Petra  
dívať sa na hodinky a hovoriť: "Synu, do neba je bližšie 
ako do baru. A keby si už silou-mocou chcel poslať 
posolstvo, nebaľ ho do fľaše, ale do kostolnej veže." 
Ak som videl čosi dôstojne umierať, bol to sneh. 
Nedal im šancu, aby rečnili, aký bol dobrý chalan. 
No ešte nič som nevidel dôstojne žiť, aby na to 
nesiahol zločinec alebo pápež. 
Ty nie si čistá. Len smrť a kurva je čistá, 
lebo je studená pre všetkých. 
 
Pokiaľ mi niekto, kto píše takéto básne, povie, že kašli na konvencie a píš, som takmer náchylný mu 
vyhovieť. Ak však napíše čosi o tom, že jazyk je nástroj, ktorý treba vedieť používať, verím mu aj bez 
náchylnosti. Škoda, že bolo Utrpenie mladého poeta sprofanované v dobe, keď som dospieval (a 
nespieval). Ale mám ho na zozname. 
 
Čo som týmto vlastne chcel vyjadriť? Že som ako Urban? Ani náhodou! Ešte to by mi chýbalo! Skôr som 
chcel, aby ste si všimli, že velikáni v poézii sa až na štatistické odchýlky nadprirodzených talentov vždy 
orientovali aj v jazyku, v ktorom písali. Tá cesta môže byť dlhá, bez konca, avšak každý krok vpred stojí 
za to. Keď už pre nič iné, tak pre ten pocit, že sa vaše básne budú čítať aj inde ako na obmedzenom 
okruhu „priateľov“ na facebooku. Nemusíte mi veriť, poučte sa u najlepších. 
 
P.S. 
 
KRISTUS JE CHORÝ (1998) 
 
Kristus je chorý 
V horúčke horí 
Dnes je už varovná 
To z tejto doby 
Čo sa tu robí 
I jeho odrovná 
Kristus je chorý 
On čosi stvorí 
A blbec dohnojí 
Hlavu má v ohni 
Lenže je skromný 
O lieky nestojí 
Kristus je vážne chorý 
A dobrých liekov niet 
Liečia ho diktátori 
A tak ho stráca svet. 
Kristus je chorý 
Nič nehovorí 
Trápi sa celkom sám 
Na jeho telo 
Sa nad posteľou 
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Zlietajú mraky vrán 
Kristus je chorý 
Už nič nestvorí 
Už nemá toľko síl 
Tu každý odpad 
Zvykol si klopať 
Stačí, keď odprosí 
Kristus je vážne chorý 
A dobrých liekov niet 
Liečia ho diktátori 
A tak ho stráca svet. 
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10.  MATEMATIKA PRE NIČ ZA NIČ – PENTA (nemýliť si s podnikaním) a 
HEXAMETER 

 
Ako sme si pred časom povedali, metrá pozostávajú zo stôp a tie sa skladajú z viacerých slabík. Podľa 
toho, koľko stôp zaradíte do jedného verša (riadku) básne, môžete v istom momente naďabiť na 
„predpísaný“ počet, ktorý sa v teórii nejako nazýva. 
 
Pentameter: 
Päťstopový verš, ktorý býva buď jambický alebo daktylský. Takmer vždy v ňom zohráva rolu aj cezúra 
alebo dieréza (o tom o chvíľku). Jambický je v princípe „moderný“ (stredovek to istí), v antike sa 
veršovalo daktylmi. Daktylský pentameter je tvorený štvoricou daktylov a jedným neúplným daktylom 
(de facto trochejom). 
 
Hexameter: 
Šesťstopový verš tvorený piatimi daktylmi a jedným spondejom na záver. V princípe platí, že daktyly 
môžu byť zamenené (okrem piatej stopy) spondejmi. To, že je piaty verš daktyl a šiesty trochej, sa 
nazýva hrdinská klauzula. Písali tak antickí borci epiky ako napríklad Homér a naši dejatelia typu Jana 
Hollého.  
 
Elegické distichon: 
 Ak pravidelne striedate pentameter a hexameter, nazýva sa to elegické distichon. Ján Kollár týmto 
spôsobom napísal Slávy Dcéru. 
 
Alexandrín: 
Špeciálny typ hexametra je alexandrín. Ide o šesťstopový jambický verš s cezúrou po šiestej slabike.  
 
PREDELY 
 
Dieréza:  
Jedna vec je stopa, iná sú slabiky. Verš s dvomi dvojslabičnými stopami (napr. spondejmi) a tromi 
trojslabičnými stopami (daktylmi) bude mať 13 slabík. Verš so štyrmi daktylmi a jedným trochejom ich 
bude mať štrnásť (v oboch prípadoch však sedí počet stôp - päť). Ak verš predelíme slabikami presne 
v stope, nazýva sa to dieréza. Takto sucho to znie nezrozumiteľne, ale na príklade to bude zrejmé. 
Dieréza je spravidla v strede verša. 
Príklady: 
Hej, Jano, nože (aha, tu je medzera medzi slabikami na rozhraní metra,  dieréza) nabrús tie nože 
 
Milovaná Matilda (dieréza) milovaným daktyl dá 
 
Cezúra: 
Cezúra je predel, ktorý nastáva v strede stopy. V slovenčine sa s tým stretneme najmä pri jambe. 
Príklady: 
Hej, Jano, no (aha, tu je miesto na cezúru) aj ty sa maj 
 
A keby nemal (cezúra) si to miesto minúť   
 
Keď napríklad využívam štvorslabičné slová, tak nemám šancu rozdeliť napríklad desaťstopový verš 
v polovici pauzou: 
 
Aha, nezaváham požalovať!  
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Vtedy nastáva dieréza buď po šiestej alebo štvrtej slabike (v príklade po šiestej). Analogicky nájdete 
miesta na predel aj v iných počtoch slabík vo verši. 
 
Načo je to dobré, pýtate sa? Nuž, dáva to šancu nadýchnuť sa pri recitovaní, môže to poslúžiť gradácii, 
intonácii a tak ďalej. Skrátka, keď píšete v pravidelnom rytme a vyhýbate sa rôznym odchýlkam 
poháňaným heslom – za originalitu kostrbatosti! – uľahčíte vaše básne čítať druhým ľuďom. Ale inak 
majú pravdu tí, čo tvrdia, že v praktickom živote je to vlastne jedno. Týmito poznatkami si maximálne 
šplhnete u tých niekoľkých jedincov, čo sa vyznajú v antickej epickej časomiere, čo, uznajte, nie je cesta 
k bohatstvu. Ale o to nám predsa nejde, nie? 
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11.  AKO OZVLÁŠTNIŤ TEXT 
 
Ovládli sme rytmus, stopujeme lepšie než Winnetou, rýmy sa nám klaňajú, čo by sme ešte tak mohli 
dodať? Správne – trópy! 
 
TRÓPY 
Prenášanie vlastností z jedného javu na druhý si určite všetci pamätáte zo školy. Aj ten najnepozornejší 
žiak základnej školy si isto spomenie na metafory. Nie sú však jedinými trópami na svete. Poznáme 
tieto: 
METAFORA – prenos vlastností z jedného slova na druhé, napríklad uši na hrnci 
SYMBOL  – reprezentuje niečo, čo vystihuje a má ustálený význam, napríklad holubica je symbolom 
mieru 
METONÝMIA – prenos funkčnej vlastnosti, napríklad Vláda rozhodla = premiér povedal 
SYNEKDOCHA – druh metonýmie, zámena časti a celku a naopak, napríklad piť tvrdé (a nie druh 
alkoholu) 
PERSONIFIKÁCIA – prenášanie ľudských vlastností na neživé veci, napríklad hlúpa skala 
ANTONOMÁZIA – meno známej osoby zovšeobecnie (napr. Herkules – znamená silák) alebo sa nahradí 
iným pomenovaním (učiteľ národov - Komenský) 
PRIROVNANIE – uvedenie dvoch javov do súvisu, zvyčajne v spojení so spojkami ako, jak, sťa, napríklad 
chlap ako hora 
IRÓNIA – zosmiešnenie, napríklad akákoľvek reakcia na prejav pána Danka 
EPITETON – básnický prívlastok, obrazné pomenovanie, napr. smutná rieka alebo krvavé sonety 
HYPERBOLA – zveličenie, napríklad kolosálna galiba  
INOTAJ – skryté podobenstvo, napríklad jedna z chlieva: toto sú nemecké svine a toto je ich Vodca 
PERIFRÁZA – opis predmetu alebo javu jeho opisom namiesto pomenovania, napríklad ľahká deva 
namiesto prostitútka 
 
A tak ďalej. Všetkého je množstvo druhov a dá sa nad tým meditovať roky. Nazdávam sa, že nad týmto 
sa zväčša zamýšľajú len teoretici, v princípe nepotrebujete vedieť, čo ste použili, hlavne, že to dobre 
znie.  
 
ŠTYLISTICKÉ FIGÚRY 
 
Slúžia na umocnenie nejakej časti textu, obvykle hromadením podobných javov, či už hlások alebo 
zdrobnenín a pod. Je ich na mraky, tu sú niektoré z nich: 
 
ALITERÁCIA – rovnaké hlásky alebo slabiky na začiatku každého slova vo verši 
Príklad: 
Možno má milé medonosné meno 
 
PARONOMÁZIA – hromadenie slov s rovnakým slovným základom 
Príklad: 
Balík, balzam, Baltazár 
 
ANAFORA – opakovanie hlások na začiatku veršov, polveršov, strof a pod. 
Príklad: 
 
A na fóra 
 
A na fóra, majstri slova v lesklej zbroji! 
„A na fóra!“ bzučia ako včely v roji. 
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A na fóra zlietajú sa, vrana k vrane, 
a na fóra, nech sa stane, čo sa stane. 
 
A na fóra, poď ho trúsiť znalé fóry, 
a na fóra mieria „že vraj“ anafory. 
 
A na fóra, spredu, zboku, zdola, zhora, 
a na fóra, a na fóra, a na fóra!  
 
EPIFORA – opakovanie slov na konci veršov 
 
Príklad: 
 
Lepkavá Tóra 
 
Zhíkla celá zem a k tomu diaspóra: 
„Fíha, pozor! Na ruky sa lepí Tóra!“ 
 
A čo plynie z toho, že sa lepí Tóra? 
Na konci sa skrýva jedna epifora. 
 
EPANASTROFA – opakovanie posledného slova z verša na začiatku nasledujúceho verša 
 
Príklad: 
 
Spapaná strofa 
 
Konzumenti básní vlastne, 
vlastne spapajú nám básne. 
 
Básne, rýmy, verše, strofy, 
strofy, ba aj apostrofy. 
 
Apostrofy, tie sú vzácne, 
vzácne ako zlaté tácne. 
 
Tácne prázdne dajme bokom, 
bokom, nech z nich nie je toto: 
 
Toto tu je... iná katastrofa! 
Nerytmická ne-epanastrofa. 
 
EPIZEUX (tiež epizeuxa alebo epizeuxis) - opakovanie jedného slova alebo slovného spojenia v jednom 
verši. 
 
Príklad: 
 
Nepi Zeus 
 
Pozor, pozor, božstvo hromu, 
nepi toľko alkoholu! 
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Zeus, Zeus, nepi Zeus, 
veď je z teba epizeux. 
 
AKROSTICH 
Prvé hlásky vo veršoch dávajú slovo. 
 
Príklad: 
 
Mora je motýľom  
 
Mátoživé zrady v nočnom stromoradí 
ospalo mi kynú: „Prenasleduj inú 
rezkú ženu činu, pokým hviezdy zhynú!“ 
Aj dievky sú rady, keď sa s nimi radíš.  
 
Je to azda hadí jazyk, ktorý zvady 
expeduje k vínu ako rakovinu? 
Mátoživé zrady v nočnom stromoradí 
ospalo mi kynú: „Prenasleduj inú!“ 
 
Tvojim chúťkam mladým tóny nevyladí! 
Ý-psilony prinúť zmäknúť, zjemnieť, splynúť  
ľahko ako vinu, ktorá mužom činu  
okázalo hladí ego, vy ste rady, 
mátoživé zrady v nočnom stromoradí… 
 
PLEONAZMUS – opakovanie slov podobného významu (najčastejšie synoným) 
 
Príklad: 
Cnostná vychovaná slušná deva 
 
KLIMAX – ide o vzostupnú gradáciu 
Príklad: 
Málo, viac a priveľa 
 
ANTIKLIMAX – ide o zostupnú gradáciu 
Príklad: 
Orkán, búrka, mrholenie 
 
DEMINUTÍVUM – zdrobnenia 
Príklad: 
Myška, myšička, myšuliatko 
 
Určite by sa našli aj ďalšie finty, ako ozvláštniť umelecký text, ale hádam to pre predstavu stačilo. 
 
V prípade, že si chcete prečítať viac, kedysi som sa o niektorých figúrach rozpísal tu: 
https://erik.blog.sme.sk/c/340893/Epifora.html 
https://erik.blog.sme.sk/c/385725/akrostich-sa-neostycha.html 
 
  

https://erik.blog.sme.sk/c/340893/Epifora.html
https://erik.blog.sme.sk/c/385725/akrostich-sa-neostycha.html
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12.  DIAKRITIKA A INTERPUNKCIA 
 
Používanie čiarok, bodkočiarok, výkričníkov, otáznikov, bodiek, dvojbodiek, ale aj dĺžňov, mäkčeňov 
a pod. by človeka so základným vzdelaním mali ako-tak naučiť na základnej škole. Internet 
a technologické zariadenia však v tomto smere narobili revolučné zásahy do elementárnych poznatkov 
jedinca. Ich používanie je rovné Brownovmu pohybu. Mám pre vás dobrú správu! V poézii sa s týmito 
znakmi dávno narába ledabolo a to aj vo viazanom verši. 
 
Je to silno individuálna záležitosť a ani vo sne by mi nenapadlo uvažovať nad tým, ktoré riešenie na 
škále používať-nepoužívať je to správne. 
 
Jeden neduh by som predsa len na úvod zdôraznil – úplná absencia mäkčeňov a dĺžňov (resp. diakritiky) 
je nepríjemná pre čitateľa a niekedy môže výrazne narušiť pomyslený dialóg medzi autorom 
a čitateľom. Keď niekto napíše:  
 
netopiere 
seru v sere 
hybu plastom 
 
zvádza to k rôznym výkladom, z ktorých neistota v „plášť-plast“ je tou menej okatou. Napriek tomu 
som už na túto tému počul viacero zmysluplných argumentov, prečo to takto autori robia. Ťukajú do 
mobilov, často žijú v zahraničí a ani nemajú nainštalovanú našu klávesnicu atď. Chápem, ale s trochou 
snahy by sa to určite dalo prekonať. 
 
Fajn, predpokladajme, že mäkčene a dĺžne máme prítomné. Ďalej je to už silno individuálna záležitosť. 
Povedal by som, že od autora k autorovi sa to mení. Niektorí nepoužívajú žiadne čiarky a bodky, iní ich 
používajú len vo vnútri veršov, ďalší ich dodržujú, akoby písali diktát.  
 
Všetky prístupy majú svoje pre a proti. Tí, čo interpunkčné znamienka nepoužívajú, chcú nechať 
čitateľovi voľnosť v interpretácii textu. Extrémisti dokonca ani nerozlišujú medzi veľkými a malými 
písmenami. Prípadne píšu veľké písmená len na začiatku každého verša. 
 
Niektorí autori síce ignorujú bodky a čiarky na konci veršov, ale vo vnútri verša ich smelo používajú.  
 
Keď sa už rozhodnete interpunkciu využiť, môžete s ňou robiť viaceré divy. Pre čitateľa je čiarka alebo 
bodka príležitosťou k nádychu, výkričník a otáznik priestorom k intonácii v rámci prednesu. Čiarka 
pomôže, ak sa chcem zbaviť inverzií (spomínate si na 19. storočie?). Ponúkam niekoľko rýchlych 
variácií: 
 
Čo si pil 
Čo si pil. 
Čo si pil? 
Čo si, pil? 
Čo, si pil? 
 
a likvidácia inverzie (opačný slovosled, ako je prirodzené, napr. prídavné meno za podstatným 
menom): 
 
naša hviezda malá 
ráno každé spala. 
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vs. 
 
Naša hviezda. Malá. 
Ráno. Každé. Spala. 
 
Vnímate, ako sa mení význam vypovedaného? 
 
Nebudem vám tvrdiť, ktorá možnosť je tá správna. Je to na vás. Určite si s ňou v tvorivom procese viete 
užiť a využiť nielen jej prítomnosť, ale aj absenciu. 
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13.  LYRIKA, EPIKA A (NIELEN) CITOVÁ DRÁMA 
 
Nedávno mi facebook pripomenul očividnú samozrejmosť – väčšina konzumentov a tvorcov tamojšej 
poézie stotožňuje poéziu s vyjadrením citov autora. Je to naozaj tak? 
 
Môže byť. Úzkoprsé pohľady na umenie sú staré tak, že aj najstaršie remeslo popri nich vyznieva ako 
voľačo moderné. Nakoľko je to do veľkej miery odraz vlastných preferencií každého z nás, nemienim 
presviedčať presvedčených, nanucovať vlastné názory po vzore komunistickej idylky a ani prehlasovať 
nasledujúce vety za jedinú pravdu nadradenú ľubovoľným božským entitám. Dovoľte mi však trošku sa 
zamyslieť. 
 
Kým začnem, pripomeňme si základnú školu poznatkom – existujú tri základné druhy umeleckej 
literatúry. Lyrika, epika a dráma. Verte, neverte, veršovať možno všetky tri. 
 
Aby som to mal za sebou, rovno prehlásim, že pokiaľ niekto tvrdí, že pravá poézia je len o pocitoch a 
nikdy inak, rozhodol sa pre lyriku a zvyšok po vzore kotlebových voličov s prehľadom ignoruje. 
Pretože lyrika, čosi budeme hovoriť, vládne poetickému svetu. Ide o vlastné prežívanie autora, na dej 
zabudnite, to sa skôr pripravte na ódu na mangovú dužinu (prírodná lyrika), citové vzplanutia k, za, pre, 
proti a po romantických zážitkoch (intímna lyrika), samospytovacie traktáty (reflexívna lyrika) a tak 
ďalej. Takmer všetko, čo má punc dumania nad sebou samým a okolitým súcnom, má v sebe lyrickú 
„trvalú pravdu“. Skrátka, takto to cítim a basta! Vôbec sa nečudujem, že ide o jeden z účinných 
spôsobov psychohygieny. Mnohí tvorcovia sa do svojho ega zabuchnú natoľko, že následne stelesňujú 
obušok na čitateľov. A tí, aby neboli bití, zúrivo pritakajú a klamú takýchto tvorcov, že im „rozumejú“ 
a žiaden iný výklad ich diela ani neexistuje. Báseň má byť prijímaná presne (chápete, na nanočastice) 
tak, ako autor zamýšľal, resp. precítil, o myslenie zväčša nejde. V skutočnosti city a pocity čitateľ dodáva 
k čomukoľvek prečítanému iba jedny. Svoje vlastné. Ale to je iná téma. 
 
Poďme ďalej! 
 
Na opačnom póle stojí epika. Výpravná dejová záležitosť, ktorá má zacieľ sprostredkovať nejaký dej, 
prostredníctvom ktorého môže ilustrovať abstraktné princípy (napr. príčiny a následku) nášho bytia. 
Najznámejšie epické básne sú eposy. Sú plné deja, opisov historických udalostí, didaktických rozpráv o 
morálke, stvorení sveta a pod. Spisovateľ v nich nie je len úzkym hrdlom vlastného ega, sprostredkuje 
poznanie pre čitateľov. Zabáva. Poučuje. Nahrádza nedostatok predstavivosti, nabáda k zamýšľaniu, 
skrátka, neutápa sa iba vo svojom prežívaní pre prežívanie. 
 
Pokiaľ by velikáni epiky mali brať vážne nerozhľadené citové vydieranie súčasného virtuálneho 
priestoru, Homér by sa vyflákol na Iliadu i Odyseu, Coleridge by sa nepustil do Kublaj-chána atď. 
Šokujúce? Áno, tak to skrátka je. Človek nemusí písať len o tom, čo prežil a precítil, aby tvoril poéziu. 
Básnik má tiež dar opísať niečo, čo nikto zo žijúcich ľudí neprežil a priblížiť nič netušiacim čitateľom veci 
zdanlivo nepredstaviteľné. Má moc prenikať časom a priestorom a na základe svojich vízií, poznatkov 
a fantázie stvoriť nepoznané. Skoro by som dodal, že môže aj agitovať, ale to je veľmi tenký ľad, o 
ktorom teraz nemienim špekulovať, nieto, aby som si na ňom zakorčuľoval. Predsa len je vonku 
podozrivo jarné počasie... 
 
Zdá sa vám to nepatričné? Tak poďme na drámu! Tá sa vyznačuje najmä dialógom (alebo aj 
monológom, všakže) a vyžaduje si javisko. City autora sú pri nej prítomné len ako jedna z mnohých 
zložiek a do popredia sa dostáva interaktivita. Pokiaľ by šlo len o autorské autentické zážitky a city, 
Shakespeare by zavrhol svoje hry s Rómeom a Júliou v čele. Pretože, povedzme si pravdu, nikde nie je 
doložené, žeby bol napríklad dánskym kráľom. O tom, do akej miery by musel trpieť schizofréniou, aby 
precítil všetky postavy, ani nehovorím. 
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Čo som týmto chcel vlastne povedať? Poézia je viac ako čokoľvek, čo za ňu považujete. Jej hranice si 
vymedzujeme sami, ale to neznamená, že sú univerzálne platné. A žiadne citové vydieranie na tom nič 
nezmení. Nemyslíte? 
 
P.S. Samozrejme, city sú prítomné vo všetkom, v epike, dráme i lyrike. To len, aby bolo jasné. 
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14.  NOČNÁ MÓRA 
 
Každý poeta, čo má ambíciu stať sa pokračovateľom antickej veľkosti, prípadne má latinský syndróm 
učenectva, sa s desivou nočnou mórou už stretol. My, čo trpíme dostatkom pocitu menejcennosti, o 
nej veľa netušíme, bojíme sa zasa iných ďasov. 
 
Zeus na mňa kričí zhora: 
daj si bacha, nočná móra 
Aurélia Augustína,  
s ktorým nie je žiadna psina,  
do mysle sa vo sne vtiera. 
(Pozor, nie som časomiera!)  
 
Aby som pravdu povedal, termín móra si zo základnej alebo strednej školy nepamätám. V úcte k 
učiteľom si obviňujúce súdy odpustím a pripustím, že som ho možno minul úmyselne. Čo to vlastne je? 
 
Móra je niečo ako dĺžková jednotka slabiky. Jej trvanie je rovné krátkej slabike. Napríklad 
slabika „ma“ v slove „MAma“ je dlhá práve jednu móru. Naopak, dlhá slabika trvá móry dve, napríklad 
slabika „bá“ v slove „BÁseň“. Aby to nebolo jednoduché, dlhé slabiky môžu byť prirodzené, 
takpovediac, klasické – tvorí ich dlhá spoluhláska (napr. ŕ, ĺ), dlhá samohláska alebo dvojhláska, a 
polohové, čiže tiež klasické, ale inak – za samohláskou, prípadne slabičným l alebo r, nasledujú dve a 
viac spoluhlások. Keď ste práve začali jasať, aké je to jednoduché, pravdepodobne ste tiež chýbali v 
škole, keď boli prítomní žiaci konfrontovaní s faktom, že slovenčina je jazyk plný výnimiek a skrytých 
háčikov. Tento jav platí totiž aj v prípade, ak sa stretnú spoluhlásky dvoch susediacich slov. Polohuje sa 
teda napríklad slabika noč v slove „NOČník“, ale aj slabika nad v spojení „NAD mrakmi“. 
 
Načo je to dobré? 
 
Nuž, je to základ takzvaného časomerného prozodického systému. Aha, zbytočná teória, ohrnú nos tí 
avantgardní básnici, ktorých podobnosť v odlišovaní sa a ignorovaní pravidiel potiera veľkú časť 
iluzórnej jedinečnosti, ktorou ospravedlňujú svoju neznalosť. Veru, pritakajú im v duchu kostrbatí 
veršovníci, ktorí síce rýmujú všetky slovesá, ktoré dokážu vyčasovať v prvej osobe jednotného čísla, ale 
prozódia je pre nich vulgárne slovo vhodné akurát pre bradatých chlipných literárnych dinosaurov. 
Lenže ono to je základom aj pre stopy (básnické, nie medvedie), ako sú daktyl, spondej a pod., a z toho 
šikovnejší staromilci dokážu vytrieskať časomerné verše označované ako hexameter, pentameter, 
prípadne (to už je naozaj len pre fanatikov) ich spoja do elegického distichonu. Začínam sa desiť, ako 
to všetko vysvetliť, radšej si skúste prečítať nejaké to dielo našich významných obyvateľov učebníc 
literatúry, ako sú Ján Hollý, Ján Kollár a pod. 
 
Tak, už ste dostatočne vystrašení? 
 
Niet sa čoho báť! Časomerná prozódia je vecou minulosti. Silno závisí od jazyka, takže fičala v antickom 
Grécku a ľahko sa aplikovala v latinčine. Pokusy v slovenčine si vyžadujú veľa kumštu, našťastie, 
klasicizmus i renesancia odpočívajú v pokoji, a tak môžeme aj my. 
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15.  HRANICE POÉZIE 
 
Som tu s ďalšou malou úvahou, tentoraz sa pozriem na zúbky avantgarde. 
 
Diskusie o tom, čo je , prípadne, čo nie je poézia, sú staré ako ľudstvo samo. Alebo  o kúštik mladšie, z 
globálneho pohľadu je to jedno. Každopádne neexistuje azda oblasť ľudskej činnosti (snáď sa 
zhodneme, že poézia nie je nečinnosť), ktorá by si neprešla štádiom zrodu, rozvoja, nadobudnutia a 
rozvíjania formy, až sa zrazu začali tí, čo formou nevládli, búriť a snažili sa, zväčša intuitívne a po chvíľke 
aj predvídateľne boriť zaužívané cesty. 
 
Poézia nie je výnimkou. Predpokladajme teraz, že poézia je jednou z foriem literatúry, a teda ide 
o niečo, čo možno napísať a prečítať. Inými slovami, je vyjadrená jazykom. A viete, čo je zábavné? Je 
len otázkou času, kedy sa nájdu jedinci, ktorí sa snažia preklenúť limity jazyka a snažia sa nájsť niečo 
„slobodnejšie“. Ani sa nenazdáte a už na vás džavocú dadaisti, kážu modernisti, odkazujú 
postmodernisti a výkony nevykazujú minimalisti. 
 
Úprimne, netuším, kde presne ležia hranice, kedy sa ešte bavíme o zmysluplnej poézii a kedy už ide len 
o ľudskú hlúposť preoblečenú za manifest. Inak, čím viac avantgarda, tým viac manifestov 
a vysvetľujúcich deklarácií. Nečudo, málokedy jej ľudia rozumejú bez návodu. A to platí aj o jej 
vlastných protagonistoch. Osobne používam jednoduchý rozpoznávací nástroj – zdravý rozum (a cit). 
 
Aby som nebol abstraktný, uvediem niekoľko príkladov poézie, ktorá pre mňa nemá žiadnu výpovednú 
hodnotu, ale napriek tomu patrí k svetovo uznávaným kúskom. 
 
3 básne 
napísané vo 
vlastnom jazyku 
Líši sa od iných: 
jeho slová nemajú 
konkrétny význam 
 
Č. 1 
 
Dyr bul sčyl 
uberšščur 
skum 
vy so bu 
r l ez  
(úryvok, Alexej Kručonych, 1913) 
 
BACHRÁŇA 
 
chušók žarpariasaj 
zachúchu vyjéjúčiač 
vuJÉnit ziúnč 
bužáčiaj sagtÉg 
čákit 
JÉpša 
žiariaca tro 
(Ilja Zdanevič, 1922) 
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BA 
BA-BA 
BA-BA 
GODEN BUBA 
BUBA 
BA 
(Vasilisk Gnedov, 1913) 
 
NA OBSADENIE PALESTÍNY ANGLIČANMI 
 
Sojneka žä neira 
Lipitaróza kuba 
Vejda lejdé 
Côbé 
Tuka ťuka viej 
Ojok kjok Eb 
Hepcup 
Up 
Pi 
(Igor Terentiev, 1918) 
 
Stretol som aj s „poéziou“ voľne pokladaných písmen za seba, niečo ako: 
 
Bdghskeu shdfk fkfelfww 
 
Dhfskdfsd fskdgotm a 
Jvsuj jkrf m  rlr fkf 
Ds irereoplhgdu ii  
Djhnq kfpô  
(vlastná interpretácia, nemám teraz poruke majstrovský originál) 
 
Všimnite si, čo majú všetky ukážky spoločné. Je to snaha o nevyjadrenie ničoho, prípadne, o vyjadrenie 
niečoho, čo následne autori popíšu v nejakej svojej deklaračnej próze, aby dokázali, ako sú za hranicami 
ordinárnych jazykov. Ruku na srdce. Okrem toho, že to mohla byť naozaj zábava písať a niektoré brebty 
potešia batoľatá, aký to má reálny význam pre čitateľov? 
 
Dokázať, že aj opica búchaním po klávesnici dokáže stvoriť podobnú „poéziu“? Všimnite si, že v prvej 
ukážke autor zostúpi z piedestálu vyššieho prežívania a bežným jazykom vysvetlí plebsu, o čo ide, inak 
by ho s tým nevpustili hádam ani na toalety susediace s vydavateľstvom. Na obsadenie Palestíny 
Angličanmi má pre istotu aspoň zrozumiteľný nadpis a pokiaľ chcel autor vyjadriť nezmyselnosť tohto 
aktu, tak sa mu to dokonca podarilo. 
 
Samozrejme, ide o preklady, takže nám ostáva dúfať, že sa prekladatelia zhostili významu básní so cťou. 
Minimálne transkripcie. 
 
Inými slovami, nebuďte formálni! Nikdy neviete, či sa v záplave predškolských hier nezaskvie práve 
vaša tvorba a svet vás (posmrtne, s tým treba počítať) objaví! 
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16.  VIZUÁLNE ROZLOŽENIE RÝMOV a MULTIMEDIALITA 
 
To, že existujú rôzne formálne upnuté strofické útvary, sme si už dostatočne ukázali. Tým však ich 
potenciál nekončí. Bez ohľadu na to, či píšete viazaným alebo voľným veršom, vaše slová zaberajú 
určitý priestor. A ako s týmto priestorom naložiť, je rovnako pestré ako samotné básnenie. 
 
To, či sa verše zarovnajú doľava, doprava, na stred, prípadne rozhádžu po stránke, je podmienené 
jediným – ako sa autorovi páči. Sú takí, čo považujú priestorové vyjadrenie za ďalší komunikačný 
nástroj svojich zámerov. Verše môžu tvoriť obrazec, geometrický, abstraktný, konkrétny... Môžu 
odzrkadľovať chaos autorových pocitov a pod. To však zaváňa umeleckým úsilím, a preto sú aj takí, čo 
si s vizuálnou stránkou hlavu nelámu a spoliehajú sa na svoj okamžitý estetický popud. Opäť! Toto nie 
je o pravidlách, úzusoch, obmedzeniach, ale o možnostiach, ako svoje dielo ošatiť pred vypustením do 
sveta. Pokiaľ ho pošlete na nudapláž, pokojne môže ísť holé a možno ho dobehne aj synonymický 
význam slova „nuda“. Ak ho však plánujete predviesť pred smotánku, môžete siahnuť po najnovších 
módnych trendoch. A tak ďalej. 
 
Čoraz viac žijeme v digitálnom svete, vo virtuálnej realite. Jej možnosti ovplyvňovania zmyslov sú 
bohaté. Spájanie nástrojov multimediálneho charakteru umožňuje pôsobiť na viaceré zmysly a naraz. 
Pravda, ako kde. Taký facebook sa s formátovaním textu priveľmi nezaoberá, konzum vyžaduje chrliť 
množstvo balastu v čo najkratšom čase, a preto nejaké zamýšľanie sa nad umiestnením slov 
prenecháva zabudnutiu. Nakoľko ľudia čoraz menej čítajú s porozumením, zato ochotne vypínajú 
centrá myslenia a vnútorného preciťovania pozeraním sa na obrázky a videá s explicitným posolstvom, 
umožňuje to facebookovým pisateľom zaobaliť svoje slová aspoň do farebných rámčekov, prípadne 
pripojiť nejaký obrázok a pod. Je v tom skrytý potenciál, ktorý však ostáva nevyužitý. Pretože 
prvoplánovosť, gýč atď. (ružové pozadie, citovo vyprahnuté umelohmotné sladké devy, koníky, západy 
slnka...) vládnu masovej spotrebe. 
 
Pokiaľ sa autor naučí okrem písania a čítania aj niečo o programovaní alebo narábaní s programami na 
spájanie textu, obrazu, zvuku, videa alebo hoci chuti a pachu, má možnosť tvoriť umelecké diela, ktoré 
majú potenciál osloviť viaceré zmysly naraz a prísť s niečím neočakávaným, podmanivým. Lenže to sa 
bavíme o učení sa narábania s novými nástrojmi pre účely vedomej umeleckej činnosti, preto sa 
nečudujme, že ich na Slovensku máme k dispozícii v pomere nula nula nič. 
 
Vo svete však existujú príklady, ako na to. Čítate báseň o mori a v pozadí šumia zvuky vĺn. Hypertextové 
odkazy zo slov vás navedú na významy, nové stránky a pod. Video ukáže, ako by autorova imaginácia 
vyzerala v praxi, pocítite slaný vzduch... Do počítačového programu zadáte slovo a on vám vytvorí 
báseň. Zakaždým inú. Autor vytvoril algoritmus a jeho výstupy sú neopakovateľné, vždy iné, keď 
kliknete na jeho stránku... 
 
Prináša to znepokojivé myšlienky nad hranicami poézie, ale aj nové spôsoby, ako narábať s textom v 
prostredí, ktoré ponúka viac ako pero a papier.  
 
A keďže sme na literárnych neformalitách, je neuchopiteľnosť internetového prostredia priam 
slovníkovou definíciou „neformality“. Verím, že by to mohlo inšpirovať ako autorov túžiacich po 
vymanení sa zo škatuliek a čitateľov dtto. Čo vy na to? 
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17.  STROFY 
 
Načínam novú sériu textov o ustálených formách strof v rámci viazaného verša. Na úvod si dovolím 
historické okienko, tak buďte zhovievaví, ďakujem. Strofy, ktoré tu iba spomeniem, následne opíšem v 
samostatných textíkoch. 
 
Pred naším letopočtom vznikali písané texty takmer vždy rýmované. Už v prvých starovekých 
civilizáciách sa veselo básnilo. Eposy, bájky, ódy, hymny, dityramby, elégie, epitafy, epigramy, skrátka, 
tento zvyk sa preniesol aj do stredoveku a feudálnych čias. A tam niekde začali vznikať strofy, ktoré sú 
dodnes živé. Vezmem to podľa proveniencie. Ale najprv spomeniem jednu starovekú formu básne, 
ktorá sa udržala dodnes. Akrostich (a jeho verzie mezostich, telestich a akroteleuton) obsahuje v sebe 
skryté slovo vyskladané z prvých písmen veršov (vo variantách aj z iných polôh). 
 
FRANCÚZSKO 
Krajina labužníkov nám ukuchtila nielen žaby a slimáky, ale aj viacero poetických strôf, bez ktorých si 
poéziu osobne ani neviem predstaviť. 
 
Okcitánski trubadúri nám dali albu a provensálski pre zmenu sestínu, čo je jedna z najťažších klasických 
foriem vôbec. 
 
V štrnástom a pätnástom storočí mali Francúzi ustálené tri veršové formy: 
 
virelai 
balada 
rondo/rondel 
 
Všetky sa spievali, nuž logicky využívali opakovanie niektorých veršov (až na virelai), v podstate šlo o 
refrény. Na konci 15. storočia sa odčlenili od spevákov a stali sa výhradne literárnymi formami. A ďalej 
sa vyvíjali. Príkladom je bergerette, virelai o jedinej strofe. 
 
TALIANSKO 
 
Mekka klasických foriem. Hovorí vám niečo meno Giacomo da Lentini? Nie? Nič si z toho nerobte, tiež 
som si ho musel vygúgliť. V 13. storočí sa mu pripísal azda najuznávanejší poetický útvar - sonet. V 14. 
storočí sa ustálil do veľmi presnej štrnásťveršovej podoby, rozšíril sa po Európe a nevyhol sa ani 
kolóniám. Našťastie! Aspoň mohol v 19. storočí Slovinec France Prešeren vytvoriť takzvaný sonetový 
veniec, čo je azda najťažšia tradičná forma básnického vyjadrenia, akú poznám. 
 
V 13. storočí sa v Taliansku ustálila aj osemveršová stanca. Medzi ďalšie talianske formy verša patrí 
madrigal, balata, rispet, nóna, tercína a ritornel. 
 
VEĽKÁ BRITÁNIA 
 
Angličania zväčša upravovali klasické formy iných, a preto máme napr. anglický sonet, Spencerovu 
stancu a pod. Jednu pôvodnú formu však predsa len svetu dali. V 18. storočí vniesli do vážnej poézie 
vtipný a miestami až vulgárny limerick (pôvod má v Írsku). 
 
NEMECKO 
 
Tiež najmä preberalo formy. Nie, že by nemali minnesengrov, do ustálenej podoby však ich piesne 
neprenikli. 
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MIMOEURÓPSKE FORMY 
 
Necítim sa povolaný vyjadrovať sa k týmto typom strôf. Spomeniem len dve, ktoré sa tešili alebo tešia 
tuzemskej priazni. 
 
Z orientu sa do Európy dostal aj gazel. Ľúbostná báseň s ťažko rýmovanou formou využívajúca 
absolútny rým. 
 
Japonské haiku sa postupne vyvinulo z renku, reálne sa prejavilo až v 17. storočí ako hokku a svoje 
súčasné pomenovanie má až od 19. storočia. 
 
Nuž, je o čom písať. 
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18.  GAZEL 
 
Gazel je druh strofy, ktorá, aby som citoval jednu starú učebnicu s nehitovým názvom Teória literatúry 
pre stredné školy (1986), údajne v európskom básnictve zdomácnela kvôli svojej voľnej stavbe a 
ľubovoľnej veršovej dĺžke. Fór spočíva v tom, že ju tvorí unikátny (slovom jeden) rým, ktorý sa opakuje 
na konci každého druhého verša. Je na posúdení čitateľa, či návrat k nosnej myšlienke prostredníctvom 
neustáleho opakovania slova či skupiny slov je ten druh umeleckej účinnosti, ktorý má aj dnes 
opodstatnenie. 
 
V našich končinách gazely písal Vrchlický. Ako inak, čo ten nepísal! V slovenskom jazyku si knižne 
nespomínam na žiadny, čo neznamená, že sa nevyskytoval. Nečítal som ani zďaleka všetko. Na 
internete som kedysi našiel jeden dobrý príklad od slovenského tvorcu, ale "fčuleky" to neviem 
dohľadať, nuž to doplním neskôr. Dúfam. 
 
Gazel nie je forma, v ktorej by som sa cítil doma. Jednak ide prevažne o ľúbostnú poéziu a to je sféra, 
ktorá je intímna, neverejná. Taktiež zachováva pomerne zvláštnu schému rýmov (aa-ba-ca-da... xa), 
pričom dominantný rým môže byť v podstate refrénom. Často je to však len jedno slovo. Počet veršov 
kolíše od desiatich po tridsať, záverečné dvojveršie podčiarkuje všetko povedané, autori sa tam často 
otvorene podpísali. Pointou je dosiahnuť pocit, ako keď navliekate perly na šnúrku od náhrdelníka. 
 
Nakoľko sa dvojveršia nerýmujú, postrehol som snahu v našich končinách využívať asonanciu, aby sa 
nám to ľahšie čítalo. 
 
V neposlednom rade by gazel nemal byť vulgárny, na druhú stranu, kde inde by nadržaný muž (alebo 
rozvášnená žena, nikoho nediskriminujme!) mohol otvorenejšie vyjadriť môj vzťah k svojej vyvolenej 
(vyvolenému)? Tak to berte s rezervou. Ozaj, je to arabská forma, a preto sa hodí do dnešných časov 
priam exemplárne. 
 
Na paplóne 
 
Ja strácam svoju hlavu v tvojom lone 
a ty ma učíš láske na paplóne. 
Ja padám s túžbou k tvojim očiam vo sne 
a ty len žmurkneš, sediac na paplóne. 
Ja chcem sa, chcem ťa od šiat odbremeniť 
ty odhaľuješ si nás na paplóne. 
Ja horím, srdce aj tak nemám choré 
a ty si liekom braným na paplóne. 
Ja mením na cit verše tejto básne 
a ty zas city v činy na paplóne. 
Ja som jak larva zamotaná v kukle 
a ty si múza zrodu na paplóne. 
Ja som len verný sluha tvojho lona 
a ty si moja víla na paplóne. 
 
P. S. 
 
Za celý svoj život som napísal dva gazely a tento je ten „lepší“. Aj z toho vidno, že to nie je práve ľahká 
forma. 
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19.  MADRIGAL - keď si forma robí, čo sa jej zachce 
 
Madrigal je voľnomyšlienkárska forma strofy, verše sa premávajú v pätici, šestici, a tak ďalej. Odporcov 
pút isto poteší, že verše môžu byť jambické, trochejské alebo hoci sylabické (stačí zhodný počet slabík), 
takže je možné byť obzvlášť kostrbatý a ešte sa tváriť, že je to umenie. Skrátka, keď sa povie madrigal, 
tak sa začnú diať veci. 
 
Konečne je tu forma strofy, ktorá sa nejako volá a prakticky s ňou nie je veľa práce. Madrigal je, 
predstavte si, päť až jedenásťveršová strofa alebo aj trinásť, či štrnásťveršová. Tak ako to je, pýtate sa? 
Ľubovoľne, znie odpoveď. A bude horšie. 
 
Rýmy sú usporiadané neusporiadane, sú jambické alebo trochejské, ba dokonca sa nájdu madrigaly 
čisto sylabické a tonika kdesi cestou utonula. Čo schéma veršov? ABABAB... Figu! Aj to je chaos rovný 
súčasnému smerovaniu globálnej ekonomiky, o estetických rozmeroch spoločnosti nevraviac. Kdesi v 
českej Wikipédii sa potuluje zistenie, že rýmov má mať "fšeho fšudy" tri, ale taký Ján Capko-Znievsky v 
pohode rýmoval iba jeden. A keď som pri autoroch, vo svete ho preferoval napríklad známy Francesco 
Petrarca. U nás ich okrem už spomínaného Capka-Znievskeho flákal na papier napríklad Pavol Országh 
Hviezdoslav. 
 
Pôvodne pastierska a stredoveká ľúbostná lyrika sa časom vypracovala na mnohoraké tematické 
nekonečno, a preto je môj malý pokus skôr zábavkou, než formou neforemnosti. 
 
NERÝMOVANÝ MADRIGAL 
 
Poznatky bývajú prekliate, 
nič sa dnes nedozvie čitateľ.  
Pomlčí každý verš s vervou skál.  
Prázdno sa opíja, víno je rozliate,  
múza si jazýčkom zo zeme 
maľuje záplaty na plátne.  
A účet vystaviť nechceme.  
Bez rýmov ostane, má dať - dal,  
napokon bez groša madrigal. 
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20.  NÓNA 
 
Nóna je deväťveršová strofa, v podstate je to stanca s pridaným veršom. Pôvod má v Taliansku, už je 
tomu pomaly osemsto rokov, verš sa opája desiatimi slabikami a mal by mať jambický charakter. 
Základnú schému rýmov si azda odvodíte aj sami a keby nie, tak je to abababccb. 
 
Nóna 
 
Odbilo deväť, vitaj, Nočný Bes, 
ty partner mojich tajných súžení. 
Pri tebe čas sa vôbec nehýbe, 
berieš mi lásku, chceš sa oženiť 
so žiaľom, podeliť sa o príbeh 
bez konca, ženie nádej za zenit. 
Deväťkrát veža zmĺkne do ticha, 
deväťkrát zvon mi srdce dopichá. 
A príde ráno, s krížom, bez ženy... 
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21.  ALBA 
 
Ľúbostná lyrika má v sebe niečo, čo bude vždy aktuálne, nuž som sa rozhodol, že priblížim jednu z jej 
romantických polôh – albu. Alba je neodmysliteľne spätá s rytiermi, trubadúrmi a všetkými tými 
plamennými osobami, ktoré holdujú mileneckému životu bez manželských zväzkov. 
 
Pre navodenie zdania aktuálnosti je možné vygúgliť niekoľko nič nehovoriacich definícií, ktoré melú o 
tom istom. Ide o ľúbostnú báseň (pieseň) zachytávajúcu ranné lúčenie sa milencov, budených spevom 
vtákov, vyznávajúcich si nehynúcu lásku a pod. Slovenská wikipédia dodáva, že ide o provensalskú 
pieseň, anglická verzia wikipédie si všíma význam slova alba (úsvit) a dodáva jednu dôležitú informáciu, 
ide o poddruh okcitánskej lyriky. Spomína, že z obsahovej stránky do deja vstupuje aj osoba takzvaného 
strážcu, ktorý varuje milencov pred manželom/rivalom/donášačom a navzdory jeho dobrým úmyslom 
ho za to tie dve hrdličky veľmi nechvália.  
 
Môj nostalgický papierový zdroj Teória literatúry pre stredné školy o albe veľa nenahovorí, takže je 
možné citovať všetky štyri vety: 
 
„Alba patrí tematicky do ľúbostnej lyriky. Je to básnické stvárnenie lúčenia milencov na úsvite po 
spoločne strávenej noci. Od 13. storočia sa stala módou v mnohých európskych krajinách a ich 
literatúrach. V novších časoch sa ako osobitný žáner v poézii nepestuje.“ 
 
A potom, že stredoškolské vzdelanie je o niečom! 
 
Úžasná kniha Přátelé, přiléhavý složím vers prináša jednak kvalitnú teoretickú bázu, a tiež množstvo 
praktických ukážok okcitánskej trubadúrskej tvorby. Teóriou Vás nebudem veľmi zaťažovať, kto chce, 
nech si zoženie a prečíta, neodpustím si však niekoľko citácií zo spisu De amore od Andrea Cappelana 
venujúcich sa pravidlám lásky: 
 
Manželstvo nie je platný dôvod k odmietnutiu lásky – nič rytierskejšie som azda ešte nečítal. 
Ten, kto prežije smrť svojej milovanej, bude čakať dva roky – nie smútiť, čakať, to je celkom 
zaujímavé. 
Každý milenec musí zblednúť v prítomnosti svojej milovanej – nemôžem si pomôcť, zblednúť si 
spájam so strachom... 
Nič nebráni žene byť milovaná dvomi mužmi a ani mužovi byť milovaný dvoma ženami– aké 
romantické a praktické zároveň. 
 
Kým sa dostanem k albe, predsa len podotknem, že okcitánski trubadúri formálne svoje piesne 
podriaďovali pevne stanovenému počtu slabík a rýmovej zhode koncov slov, s prihliadnutím na 
mužský/ženský slovný prízvuk (gramatickými rýmami sa to tam priam hemžilo). Táto ich posadnutosť 
formálnymi znakmi bola často kritizovaná ako umelá, treba si však uvedomiť, že išlo o piesne 
sprevádzané hudobnými nástrojmi a nie o poéziu ako takú. 
 
Podľa Prokopa a Holuba je alba typom c(h)ansonu, pôvod slova albus pochádza z latinčiny a znamená 
biely, bledý. Téma vyjadruje rozhorčenie milencov, že sa musia za svitania rozlúčiť a tiež strach, že budú 
prichytení takpovediac pri čine. Tomu zabraňuje strážca, ktorý z veže oznamuje príchod rána. A práve 
nočným strážnikom sa prisudzuje pôvod alby, hoci reálne vychádza z liturgických skladieb haleluja a 
hymnov s tematikou svitania. Čo mimochodom potvrdzuje aj tzv. religiózna alba, ktorá vo svitaní 
vyjadruje alegóriu príchodu Spasiteľa a nebeskej slávy. Kto chce naozaj podrobné detaily, nech si 
prečíta knihu PROKOP, Josef – HOLUB, Jiří. Přátelé, přiléhavý složím vers : Písně okcitánských 
trubadúrů. Praha : Argo, 2001. 279 s. ISBN 80-7203-409-X. 
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Na záver odcitujem jednu albu z uvedenej knihy: 
 
Raimbaut de Vaqueiras (1180-1205) 
 
Hlídej jen dobře, hlídači hradu, dál 
 
I.  
Hlídej jen dobře, hlídači hradu, dál, 
ze všech žen tu nejhezčí jsem vyzískal,  
u ní jsem, než zas přijde úsvit.  
Vstává den, ač já ho nevolal,  
příležitost mi vzal 
k další hře ten úsvit,  
úsvit, ach ten úsvit!  
 
II.  
Hlídači, nespi, jen křič a zpívej sám,  
bohatší jsem neb to, po čem toužím, mám 
nejradši bych neviděl úsvit.  
Nestačí to, já den proklínám,  
že mnoho škodí nám,  
víc, nežli sám úsvit,  
úsvit, ach ten úsvit!  
 
III.  
Pozorný buď, ty hlídači na věži,  
lépe sny se před žárlivcem nestřeží,  
otravný víc se zdá než úsvit.  
Dole my, nám láska náleží,  
jen na ní záleží.  
Však straší nás úsvit,  
Úsvit, ach ten úsvit!  
 
IV.  
Pozdravit vás, Paní, chci a sbohem dát,  
nutno jít, už dál nemohu setrvat,  
těžko být musí mě, že úsvit 
objevit sa chtěl, do noci vpad.  
Myslím, že oklamat 
znovu nás chce úsvit,  
Úsvit, ach, ten úsvit!  
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22.  SESTÍNA 
 
Sestína je z tradičných lyrických foriem rozhodne jedna z najťažších. Niekde som čítal, že je to vrchol 
snaženia Parnansistov, forma, ktorá dokáže, či je básnik schopný... všetkého.  
 
Priznávam bez mučenia, nie je to ľahká záležitosť. Musíte vziať šesť slov a tie opakovať na konci 
jambických veršov v ustálenom poradí (osobne preferujem schému abcdef faebdc cfdabe ecbfad 
deacfb bdfeca), má to čo dočinenia s pravidelným systémom obmeny rýmov, koho by to zaujímalo, je 
to celkom dobre popísané v anglickej Wikipédii https://en.wikipedia.org/wiki/Sestina. 
 
„Ale to nie je všetko!“ huláka „telešoping“ a výnimočne nezavádza. Na záver prichádza trojveršie, 
v ktorom sa využívajú vnútorné rýmy. No, rýmy. Sestína je nepríjemná v tom, že rýmy sú tvorené tými 
zmienenými šiestimi slovami, ktoré sa však navzájom nerýmujú. Znamená to, že musíte napísať 
pomerne obsiahly slovný útvar, udržať nejakú myšlienku a neustále hľadať spôsoby, ako zachovať verše 
svieže pri použití tých istých slov. 
 
Nečudo, že na sestíny často nenarazíte, či už v básnických zbierkach alebo na internetových stránkach. 
Sú nemilým dôkazom, že ovládnutie formy si vyžaduje okrem talentu i tréning, trpezlivosť, úsilie... 
Jednoducho všetko to, čo sa dnes nenosí. 
 
Sestína vznikla kdesi v 12. storočí v Provensalsku, pripisuje sa trubadúrovi Aranutovi Danielovi 
a postupne sa ustálila do svojej komplikovanej podoby a šírila Európou. Pravdou však je, že sa o ňu 
pokúšali zväčša tí autori, ktorým šlo o dosiahnutie symbiózy formy a výpovede v čo najdokonalejšom 
pomere.   
 
Inou podobnou strofickou básňou je pentína, ktorá sa tvorí piatimi veršami na strofu s piatimi slovami 
obmieňanými v rýmoch.  
 
SMUTNÁ BÁSEŇ HĽADÁ ZMYSEL BYTIA S VIEROU 
 
Hneď na počiatku bola jedna smutná 
myšlienka stvoriť svetlo ako báseň, 
veď po tme pravda veľmi zle sa hľadá 
a ešte horšie nachádza sa zmysel 
pre krásu, ktorá vyplávala z bytia, 
z ničoty, poháňaná srdcom s vierou. 
  
A pravda paradoxne vznikla s vierou, 
jediná, neomylná, mútna, smutná, 
démoni kúria pod kotlami bytia 
nech zuby nedrkocú, kým sa báseň 
pokúša stvoriť kontrast, nový zmysel 
v tom, ako z absolútna únik hľadá. 
  
Hm, zvláštne, dnes sa opäť pravda hľadá, 
zlí ľudia mrzko nakladajú s vierou 
v násilí, nenávisti vidia zmysel, 
snáď bez obety bude duša smutná? 
Aj keby, načo krvou písať báseň 
a nezaváhať vraždiť počas bytia?  
  

https://en.wikipedia.org/wiki/Sestina
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To dobré imigruje z nášho bytia 
a spätne cestu do neho si hľadá. 
Čo zmôže proti plotom jedna báseň? 
Tým ohradeným valom mužov s vierou? 
Tma na obete očí, nemá, smutná 
kým vládni diabli v zbroji vidia zmysel. 
  
Nezmysel! Svätá vojna dáva zmysel 
len bláznovi, čo chce byť pánom bytia, 
má svoju pravdu, hoci býva smutná 
a nevedúco chybu v druhých hľadá, 
akoby nešlo prosto žiť len s vierou, 
že spolu napíšeme krajšiu báseň. 
  
O láske. O tom, o čom táto báseň 
presviedča presvedčených, že má zmysel 
stáť na vrchole, blízko nebies, s vierou, 
pri ktorej dotkneme sa ducha bytia. 
Ak v mene božom toho, ktorý hľadá 
dnes odmietneme, pravda bude smutná. 
  
Hej, či je smutná táto krehká báseň, 
veď vlastne hľadá v neistote zmysel. 
Ten údel bytia, slepo skonať s vierou... 
 
P.S. O sestíny som sa pokúšal niekoľkokrát, dokončil som len dve. Prvú v čase, kedy som o veršovaní 
nevedel nič a výsledok tomu zodpovedá. Toto je preto, podobne ako v prípade gazela, tá lepšia. To, že 
nadpis tvorí zmienená šestica slov na konci veršov, asi nemusím zdôrazňovať. 
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23.  RISPET, TERCÍNA, RITORNEL 
 
Vezmem to behom po talianskych menej rozšírených strofických útvaroch. 
 
RISPET 
 
Rispet (rispetti) je v podstate lyrický útvar, pôvodne využívaný v talianskej ľúbostnej poézii. Je tvorený 
tromi strofami, prvá má striedavý rým a štyri verše, zvyšné dve majú združený rým a po dva verše 
(spolu je to osem veršov v písmenkovej schéme abab cc dd). Jeho výhodou je neobmedzená tematika, 
krátkosť a voľnosť metra (hoci „tradične“ by malo byť jedenásťslabičné a jambické). 
Mimo talianskej literatúry je vzácny, hoci v Československu by ste našli niekoľkých autorov, ktorí sa mu 
venovali (Vojtech Mihálik, Jaroslav Vrchlický, Jan Křesadlo). Osobne mu fandím práve preto, že je to 
krátka a veľmi jednoduchá forma na písanie. 
 
MONOLÓG V ODLÚČENÍ 
Som osamote 
a nevyspatý. 
Som túžbou. O tej 
sa vraví – platí. 
Som cenou za nás, 
si nezadaná. 
Čím láske prispieť? 
Mám zložiť rispet? 
 
TERCÍNA 
 
Tercína má veľmi pekný čitateľný vzhľad, Rýmová schéma aba bcb cdc... yzy z – je jednoducho vďačná. 
Aj s koncovým doplnkom (niekedy rovno dvojveršovým so združeným rýmom). Ozaj, spomenul som 
jambický verš? Už áno. Ak ma niekedy pochytí túžba veršovať do nemoty, tak jedine v tercínach. Do 
života ju priviedol Dante v Božskej komédii (verzia v troch trojveršiach tvoriacich jednu strofu) a 
sporadicky na ňu naďabíte aj v našich zemepisných šírkach (Vrchlický, Vajanský, Hviezdoslav) 
 
PO DAŽDI SA MI TVOJE OČI OTÁČAJÚ CHRBTOM 
 
Si dokonalá bytosť v malom svete 
jedného zblázneného smrteľníka. 
Nuž, milé Norny, pravdu nepoviete? 
 
Ten opak klamu, prečo balík tiká, 
akoby láske mohol prospieť výbuch 
čo z milenca hneď spraví fanatika. 
 
Krúžkujte vtákov, nech sa vzduchom hýbu 
len pod dohľadom bdelých strážcov lona! 
Ty, dokonalá bytosť, nesprav chybu! 
 
Neskoro! Pre ňu skonám! Pre mňa – ona? 
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RITORNEL 
 
Veľmi podobná strofa ako tercína je ritornel. Tiež sa skladá z troch trojverší, akurát sa druhý verš s 
ničím nerýmuje (aba cdc efe). Prvý verš býval často skrátený, obsahoval aj jediné slovo, ale muselo sa 
rýmovať s tretím veršom. Mnohokrát na úvod autor oslovoval nejakú rastlinu, strom a pod. Hold, 
všetko pochádza z ľudovej slovesnosti. Na záver sa občas pripájal jeden verš, ktorý sa rýmoval s párnym 
veršom poslednej strofy (a teda: aba cdc efe f). 
 
MANŽELSKÝ TROJUHOLNÍK 
 
Práchnivá vŕba, 
nože mi prezraď, ako by si 
začala o nevere hĺbať? 
 
Manželský trojuholník tonie, 
stratený kdesi pri Bermudách. 
Kto nájde trosky, zvolá: „Ó, nie!“ 
 
Lepšie je nevedieť nič nové, 
na staré časy viazať uzly. 
Veriť, je dobrý každý človek. 
 
Naivné ideály ušli. 
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24.  RONDEL a RONDO plus PANTUM 
 
Dnes sa pozrieme na moju najobľúbenejšiu básnickú formu strofy, a síce rondel, resp. rondo. Do hry sa 
nám preto vracia piesňová forma, melodika a refrén. Inými slovami, niektoré verše sa budú opakovať 
a dôraz je kladený na rovnomerný rytmus. 
 
Rondel vznikol vo Francúzsku v 12. storočí, trubadúri ho sprevádzali na hudobných nástrojoch, nuž 
nečudo, že si hneď skraja zafixoval všetky znaky dobrej piesne. Podstatnou črtou je to, že ho tvoria len 
dva rýmy. Najjednoduchší variant sa nazýva triolet, v ôsmich veršoch sa uvádza dvojveršový refrén na 
úvod a na záver, pričom prvý verš refrénu sa opakuje aj v štvrtom verši. Aby to bolo názorne jasné, 
refrén budem uvádzať v schéme veľkými písmenami – AB aAab AB. Príklad: 
 
TRIOLET SA MI OTOČIL CHRBTOM 
 
Som emisárom kvapky potu, 
čo putuje ti po chrbtici. 
 
Už klesám ku rozkoši – Kto tu?  
Som emisárom kvapky potu! 
Ty hamuješ ma – nerob psotu! 
Okamih nehy azda zničíš?  
 
Som emisárom kvapky potu, 
čo putuje ti po chrbtici. 
 
Triolet je ľahký, ale zároveň významovo nesmierne ťažký. Dobrý triolet musí na malej ploche povedať 
veľa a ešte aj tak, aby celú ideu podoprel refrén spôsobom, aby čitateľ nemal pocit, že niečo chýba. 
Keď som začal písať rondely, triolety boli nadlho jedinou formou, ktorou som sa zaoberal. Pretože to, 
čo nasleduje, je už len náročnejšie: 
 
Klasický rondel má trinásť veršov v troch strofách v rýmovej schéme ABba abAB abbaA. Všimnite si, že 
počet rýmov sa nabaľuje a je preto nesmierne dôležité zamyslieť sa vopred, aké slová budeme 
rýmovať. Pokiaľ si vyberieme výrazy ako „izba“ a „hrsť“, rýchlo zistíme, že udržať zmysluplné rýmy 
a zároveň význam celej básne je o držku a neostane nám iné, než začať odznova. Príklad: 
 
INSOMNIA 
 
Si to ty? Biješ unavené oči 
oblohou zamračených hviezd. 
Nedá sa modré z neba zniesť 
za noci, ktorá sťažka sliepňa, hoci 
 
zakaždým hlučný budík do snov skočí. 
Nemôžeš dúfať, túžby pliesť! 
Si to ty? Biješ unavené oči 
oblohou zamračených hviezd. 
 
Ktože si? S tebou rozpoznávam pocit 
tej bdelej kómy ako päsť, 
čo z modrej tváre nechce zliezť, 
a predsa od môr z diaľky rezko bočí. 



© Erik Kriššák, 2019 

48 
 

Si to ty? Biješ unavené oči… 
 
Osobitým variantom tvorby refrénu bolo, že sa použili len prvé slová z prvého verša (budem ich 
označovať ako „R“). Klasickým príkladom je dvanásťveršový rondel – (R)abbaabR abbaR: 
 
RYBY UŽ TIAHNU 
 
Ryby už tiahnu, priamo k ústiu hlavne, 
chcú plávať v mori, kým sa ozve výstrel. 
Ak veria tomu, že im vlna vystrie 
skrivený chrbát, tak sú, to je zjavné, 
už mŕtve, aj keď kalia vodu a v nej 
sa nádej na dne fľaše topí v bistre.  

Ryby už tiahnu.  
 
Či je to čistý zisk ich vlastných hláv? Nie! 
Sú omámené, všetky, aj tie bystré. 
Raj na obzore! Sme už blízko? Iste...  
Však sú tam lačné zuby dravcov, hlavne:   

Ryby už tiahnu.  
 
O pár (doslova) storočí neskôr nadviazalo na rondel rondo. V podstate ide o to isté, len sa rôzne 
variovali refrény a niekedy sa ako refrén opäť použili len prvé slová z prvého verša. Tých variantov je 
niekoľko, nakoľko som bol občas nepozorný, vytvoril som si aj pár vlastných. Tými vás nebudem 
zaťažovať, uvediem len príklady tých „klasických“: 
 
rondo tercet – ABB abAB abbABB 
 
PIESEŇ O MĹKVYCH JAZYKOCH 
 
Spievanky tíško potratili slová 
a topia svoje uplakané tóny 
v kalichu jedu. Trpia? Už je po nich.  
 
Je hluchá a je preto celkom nová, 
beznádej, ktorá v hĺbke duše tróni.  
 
Spievanky tíško potratili slová 
a topia svoje uplakané tóny. 
 
Viac nebudeme musieť kondolovať, 
tu veru Slovák slzu neuroní! 
Zabudne. V tom sme predsa šampióni. 
 
Spievanky tíško potratili slová 
a topia svoje uplakané tóny 
v kalichu jedu. Trpia? Už je po nich! 
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rondo quatrain – ABBA abAB abba ABBA 
 
PICHĽAVÁ 
 
Balónik v zemi dikobrazov 
bojí sa pristáť, nadúva sa. 
Čo, keby praskol, kedy zasa 
mohol by vzlietnuť z mútnych lazov? 
 
Pôsobí povýšene, razom 
na pýchu premení sa krása.  
Balónik v zemi dikobrazov 
bojí sa pristáť, nadúva sa. 
 
Dnes každý na všetko má názor, 
ťažko sa potom priazeň hlása. 
Bodavá rasa škodí masám 
a z nej vzlyk ešte nevyviazol. 
 
Balónik v zemi dikobrazov 
bojí sa pristáť, nadúva sa 
Čo, keby praskol, kedy zasa 
mohol by vzlietnuť z mútnych lazov? 
 
rondo cinquain – AABBA aabAAB aabba AABBA 
 
UŽ SI NAŠLA POTRATENÝ ÚSMEV? 
 
Ranil som ťa, zachoval sa hnusne. 
Už si našla potratený úsmev, 
čo ti zdúchol z tváre počas doby, 
keď si bola prinútená robiť 
rozhodnutia vraha? Tak sa usmej! 
 
Pekne prosím, sama vidíš, tu sme, 
spolu, napriek priekom chytro skúsme 
naše srdcia vzájomne si dobyť! 
Ranil som ťa, zachoval sa hnusne. 
Už si našla potratený úsmev, 
čo ti zdúchol z tváre počas doby? 
 
Počas doby, kedy z mrazu púštnej  
noci hľadali sme teplo družne, 
aby sme ho našli v tvári zloby, 
vzdali sme sa, vďaka, tohto hobby! 
Rany ako blchy zo šiat trúsme! 
 
Ranil som ťa, zachoval sa hnusne. 
Už si našla potratený úsmev, 
čo ti zdúchol z tváre počas doby, 
keď si bola prinútená robiť 
rozhodnutia vraha? Tak sa usmej! 
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rondo 15-veršové – (R)aabba aabR aabbaR 
 
RONDO NA UVÍTANIE  
 
Choď preč, hneď! Starý Slovák je už taký, 
žičlivý svojmu strachu, iným mraky 
a mrazy radšej praje v predpovedi. 
Ak bosý zbeh dnes za humnami sliedi, 
nech zmizne, u nás stúpi na bodliaky! 
 
Nuž, v mene Božom ťahaj poza mláky, 
tam sídlia páni tvojich strastí! A kým 
im mieniš u nás v kempe chystať jedy, 

choď preč, hneď! 
 
Nechceme v našich teplých hniezdach straky, 
čo ubližujú ženám... My sme akí? 
Vraj nestrpíme, aby naše biedy 
aj iný bedár svojou slzou riedil. 
Či poznanie sa rodí z dutých rakýt?       
Veď nenávisť už vypravuje vlaky. 

Choď preč, hneď! 
 
Najťažšou formou ronda je takzvané rondeau redoublé. To sa vykašľalo na opakovanie refrénov pekne 
pokope a rovno sa rozhodlo, že úvodnú štvorveršovú strofu rozloží postupne do ďalších štyroch strof, 
pričom na záver ešte zopakujú prvé slová prvého verša prvej strofy. Zapisuje sa to takto – A1B1A2B2  
babA1 abaB1 babA2 abaB2 baba(A1). Príklad: 
 
ŽATVA  
 
Vieš, milovaná, som tvoj… Do skonania 
dotyku neskonale chladnej kosy. 
Nech hebkej rúčke v nehe nezabránia 
nijakí ženci, ktorých za nás prosím: 
 
Úrodu lásky dajte na podnosy 
a ostré chúťky nech sa stola stránia, 
zjeme sa sami, s kalichom rannej rosy. 
Vieš, milovaná, som tvoj… Do skonania. 
 
Nedojedené zvyšky od svitania, 
šteklivé lúče, nate za ponosy! 
Zanechávame iba prázdne zdania 
dotyku neskonale chladnej kosy. 
 
Milovať značí, že sme spolu, bosí, 
na lúke, kde nás obklopujú priania, 
čo pevne držia prémiové lósy, 
nech hebkej rúčke v nehe nezabránia. 
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Z najvyšších štítov slasti ku nám zlania, 
kvetena podstelie nám. Ešte čosi! 
Brať žertvu nesmú, prostí zľutovania, 
nijakí ženci, ktorých za nás prosím. 
 
Čmeliaky, sršne, včely a či osy, 
pichľavo krúžia počas milovania. 
Sme nahí, v lete sa aj „nuda“ nosí. 
Nosme sa v sebe, osud, ten sa klania. 
Vieš, milovaná, som tvoj… 
 
Aby toho nebolo málo, v 19. storočí žil aj istý Angličan zvaný Algernon Charles Swinburne (1837-1909). 
Jeho literárna tvorba sa vyznačuje pokrokovými dekadentnými témami ako kanibalizmus, lesbická 
láska, sadomasochizmus a bezbožnosť. Nie preto vám ho však spomínam. Okrem iného vymyslel svoju 
vlastnú formu rondelu zvanú roundel. Každý verš má 13 slabík a schéma je nasledujúca: (R)abaR bab 
abaR (refrén sa rýmuje s druhým veršom a je to časť úvodného verša): 
 
ZBABELÝ BÁSNIK PLAČE 
 
Zbabelý básnik plače, nik ho nepočúva, 
do tlamy virtuálnej reality radšej 
vytráca prázdne slová márnotratných úvah. 
Zbabelý básnik plače. 
 
Nevážia si ho! Darmo obetoval za česť 
tú túžbu svoje pravdy egom ponadúvať, 
kritika nech len z mosta (s)prostá skáče! 
 
Pravého barda viaže onakvejšia zmluva, 
s Erato, Táliou a taktiež v mene mladšej 
múzickej dámy oddá sa mu smelo ruvať! 
Zbabelý básnik plače. 
 
Samozrejme, opakovanie celých veršov nie je doménou rondelu/ronda. Refrén využívajú balady (o nich 
nabudúce), s neustálym opakovaním veršov pracuje villanelle (aj o tom pri baladách) a v neposlednom 
rade aj malajská forma zvaná pantum. Tá patrí k exotike, tak ju narýchlo predstavím. Využíva 
opakovanie veršov z predchádzajúcich strof a zakončená je veršom prvým – ABcD BeDf EgFh GiHA 
 
DNES OSEM VERŠOV TEBOU SPRIADAM 
 
Dnes osem veršov tebou spriadam, 
na dôkaz, že aj nemotorný 
pisateľ môže tvoriť rýmy, 
pokiaľ má v pere vyvolenú. 
Na dôkaz, že aj nemotorný 
vetroplach bleskom mraky splaší, 
pokiaľ má v pere vyvolenú, 
prinášam báseň tvojho mena. 
Vetroplach bleskom mraky splaší, 
hromovo hlásia predzvesť búrky, 
prinášam báseň tvojho mena, 
výsledok čítaš, moja deva. 
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Hromovo hlásia predzvesť búrky, 
pisateľ môže tvoriť rýmy, 
výsledok čítaš, moja deva, 
dnes osem veršov tebou spriadam! 
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25.  LIMERICK A BLANKVERS 
 
V poslednej dobe som sa slnil na plážach Talianska a hedonisticky ujedal plody z francúzskych sadov, 
a tak pre zmenu poďme kuknúť do Británie, kým nám nezavedie víza. 
 
V prvej časti o strofách som neprezieravo vyhlásil čosi o tom, že z Británie toho moc pôvodného 
nemáme. Ono, aj Tolkien si vymyslel Stredozem najmä preto, aby dodal domovine nejakú použiteľnú 
mytologickú základňu. Keby ste čítali dejiny Keltov, Germánov a Vikingov aj zo serióznej vedeckej 
literatúry a nie z internetu, rýchlo by ste prišli na to, že o pôvodných dielach z predkresťanskej éry 
vieme asi toľko, koľko vie včela o štatistikách konzumácie medoviny v nepárnych dňoch párnych 
mesiacov za polárnym kruhom. Ešte aj tie romantické druidské obrady na megalitických miestach, 
ktoré nemajú s Keltmi ale že nič spoločné, si vymysleli umelci kdesi v 19. storočí a ahaho, koľko 
prírodných mágov z toho dnes ryžuje! 
 
Ale k veci. 
 
V Anglicku a priľahlých krajoch sa zrodili minimálne dve úplne osobité formy viazaného verša. Prvou 
bol: 
 
BLANKVERS 
 
Ide o päťstopý jambický verš, ktorý sa, „čudujsasvete“, nerýmuje. Končí obvykle prízvučnou slabikou, 
a teda mužským rýmom (využijete napríklad jednoslabičné plnovýznamové slová). V absolútnej 
jambickej verzii by sme mali prísne dodržať počet slabík – desať. Podľa všetkého ho z nudy vytvoril 
Henry Howard, gróf zo Surrey v polovici 16. storočia. Nakoľko sa najľahšie tvorí v angličtine, ktorá má 
na mraky jednoslabičných slov s mnohovýznamovými výkladmi, nájdete ho v diele Williama 
Shakespeara, celý Stratený Raj od Miltona je písaný práve touto formou. Uvedomujem si, že to nie je 
úplne strofa, ale tak, aspoň už  o blankverse aspoň čosi viete. 
 
Príklad: 
 
PRESTANEM V TEN DEŇ PÍSAŤ POÉMY? 
 
Prestanem v ten deň písať poémy? 
Neverím! Ani som len nezačal 
tesať ich spoza šedej kôry, snáď 
aj hlave uľaví sa v spleti dier, 
čo sprístupňujú obeť lyrike, 
na úkor deja, natruc mojim snom, 
nech nebo zjasnie pod náporom slov 
polnočných filmov bez mozgových vĺn, 
môj je spln aspoň na papieri dnes, 
tvoj bude zajtra, až to budeš, snáď, 
prednášať nad náhrobným kameňom,  
titulok? Moje meno, epitaf... 
      
 Prestanem v spánku písať poémy 
pre tvoje prázdne bdelé noci. Raz! 
 
P.S. V Taliansku existoval podobný päťstopý jambický verš – endekasylab, ten sa ale rýmoval a končil 
zväčša ženským rýmom (neprízvučnou slabikou). 
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Úplne autonómnou strofou made in Great Britain je: 
 
LIMERICK 
 
O limerickoch som písal na svoj blog, zhrniem aspoň to podstatné. Nemyslite si, že poézia musí byť 
zásadne formálne a obsahovo upätá. Ak nepoznáte limerick, tak pokojne nadviažte novú známosť. 
Jedná sa o báseň o jednej strofe a piatich veršoch. Dohady, či sa masovo rozšíril v piatok alebo v stredu, 
na jar, či na jeseň niekedy okolo 18. alebo 19. storočia, prenechajme vedcom. Pre mňa je podstatné, 
že ide o skrz-naskrz zábavnú básničku. Hoci sa jej mnohí snažili dať kodifikovanú podobu, neuspeli. To 
skôr naďabíte na Yettiho alebo čestného politika, než by sa Vám podarilo zošnurovať humor a nonsens. 
 
Jediné, čo platí, je, že verše majú rýmovú schému aabba a tretí so štvrtým veršom bývajú kratšie. 
Metrum však ani zďaleka nepovažujte za dané. V každom jazyku sa využíva to, čo je mu prirodzené (a 
jamb to v Slovenčine nebude). Z mnohých pokusov o odvodenie „etalónu“ pre limerick možno 
spomenúť napríklad tieto obsahové zvyklosti (ktoré ale nemusia nastať): 
 
1. Prvý verš predstavuje nejakú osobu, často aj rovno odniekiaľ. 
2. Druhý verš ju uvádza do situácie, ktorú následne rozvíjajú dva kratšie verše (často aj so šokujúcou 
pointou). 
3. Posledný verš buď zopakuje význam prvého verša (spravidla s absolútnym rýmom) alebo tiež dokoná 
prekvapivú, smiešnu, prípadne nezmyselnú pointu. 
4. Niektorí teoretici trvajú na tom, že limerick musí byť obscénny. 
5. Limerick si môžete otočiť, prekrútiť, pripájať ho k ďalším rovesníkom (aby si mohli odpovedať, 
nadväzovať na seba a pod.), skrátka, robte si, čo chcete. 
 
Za to, že sa táto forma „uletenej“ básne rozšírila do sveta, vďačíme Edwardovi Learovi (1812-1888). 
Tento Londýnčan chatrného zdravia v roku 1846 pustil do éteru svoju „Knihu nezmyslov“ (A Book of 
Nonsense), v ktorej uviedol 112 limerickov. Pokiaľ si ich chcete prečítať, sú dávno za hranicou 
duševného vlastníctva a voľne dostupné ich nájdete napríklad vďaka projektu Gutenberg 
(http://www.gutenberg.org/ebooks/982?msg=welcome_stranger). 
 
Limerick je veľmi vhodná forma na hodiny kreatívneho písania. Môže slúžiť ako zábavná hra pre deti, 
dovoľuje aj zachmúreným dospelákom zavrhnúť racionalitu a napísať niečo bezobsažné, čudné, vtipné 
alebo pochabé. Aby ste mali predstavu, ako veľmi sa sa dá s touto formou vyhrať, dovolím si odcitovať 
matematický limerick z anglickej verzie Wikipédie od Leigha Mercera: 
 
12+144+20+3x√4 + (5x11)=9x9+0 
             7 
 
A dozen, a gross, and a score 
Plus three times the square root of four 
Divided by seven 
Plus five times eleven 
Is nine squared and not a bit more. 
 
  

http://www.gutenberg.org/ebooks/982?msg=welcome_stranger
http://www.gutenberg.org/ebooks/982?msg=welcome_stranger
https://en.wikipedia.org/wiki/Limerick_(poetry)
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Ozaj, írske mesto Limerick sa k tomuto veršovaniu hrdo hlási, dokonca sa tam konali aj majstrovstvá 
sveta v limericku. Tak si to skúste, nič za to nedáte. 
 
Príklad: 
 
ERICK S PREDPONOU LIM- 
 
Poznám pani, ktorá z fotky 
dedukuje, či som krotký. 
A si? Asi. 
Moje vlasy 
zakryli jej výhľad z fotky. 
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26.  STANCA, VIRELAI, BERGERETTE 
 
V disciplíne šprint po strofách sa pomaly dostávam do finále, tak to vezmem letom-svetom. Už mi 
ostávajú len cca štyri časti, ak dobre rátam (balada a okolie, sonet a okolie, haiku a jedna časť venovaná 
nepravidelným zvláštnostiam ako le lai (česky lejch) alebo canzone nemeckých minnesängrov). Jedna 
zo základných strof vôbec je: 
 
STANCA alias OKTÁVA 
 
Nemýľte si ju s anglickým pojmom stanza, ktorý označuje akúkoľvek strofu. Tu sa bavíme o prísne 
osemveršovej strofe s rýmovým vzorom abababcc a má päť jambických stôp (a teda podľa správnosti 
by mala mať desať slabík). Stanca alebo tiež oktáva vznikla okolo 13. storočia a vďačíme za ňu 
talianskym trubadúrom. Uvedená schéma sa nazýva aj toskánska stanca. Existuje aj variant abababab 
nazývaný sicílska stanca. 
 
Príklad: 
 
ČERTOVICA 
 
Tie vypálené jazvy za fasádou 
usmiatej tváre stále kuli pikle, 
kým biele zuby ako klepce kládol 
som na postriežke, je to neobvyklé? 
Mám pocit, že som neodbytne na mol, 
abstinent v pasci, v nekonečnom cykle 
zárezov v duši, v Biblii sa píše, 
že mierim zhora do pekelnej ríše. 
 
Už som tu, badám, brána otvorená, 
kde nájdem stráže, ktoré by mi pichli? 
S vidlami niekde hádžu kopy sena 
tam do pahreby pod kotlom, čo rýchlym 
tempom hneď vzplanie, ako chtivá žena, 
dokonca eunusi tiež nad ňou vzdychli. 
Nik nikde, Peklo prázdnom mučiť ráči, 
so sebou navždy, to si neprepáčim! 
 
Problém je, že akonáhle vytiahla päty z Talianska, začína sa terminologický mišmaš. Francúzi týmto 
výrazom označovali všetko od štvorveršovej po štrnásťveršovú strofu a podľa mňa to nie je to isté ako 
oktáva. Briti si ju zasa spájajú s takzvanou Spencerovou stancou, ktorú tiež len ťažko nazvať oktávou, 
pretože má deväť veršov a kódové značenie rýmov je ababbcbcc. Podľa všetkého šlo skôr o variant 
nóny (pozri štvrtú časť o strofách): 
 
NEVOLÁM SA „Z TANCA“ 
 
Už neveríme majestátnym drakom, 
čo spaľovali detské oči zvnútra.  
Vraj vychladnuté túžby ledajako 
sú votkávané do životných útrap.  
Sme prázdne schránky, dotrhané futrá 
a doživotní slepci ku okrasám.  
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Náš pohľad iba zriedka zblúdi k vnútram,  
kde láska k vzdušným zámkom živiť dá sa. 
Až zahynieme, azda vzplanú zasa. 
 
A hajde do Francúzska. Spomínate si na tri základné stredoveké strofy z prvého článku? Rondel už 
máme za sebou, baladu pred sebou a potom tam bol ešte útvar nazvaný: 
 
VIRELAI 
 
Čo to je? Priznávam sa, o virelai som počas školy nezakopol. Nepamätám si, že by sa o ňom špeciálne 
učilo a hoci mám čo-to načítané aj z francúzskej (samozrejme, prekladovej, žiaľ, týmto jazykom 
nevládnem) dobovej poézie, špeciálne si naň nespomínam. 
Každopádne bol v trinástom a štrnástom storočí veľmi populárny v hudobnej brandži. Nemal úplne 
pevnú štruktúru, refrény boli od trojveršových po päťveršové. Zvyčajná forma bola – refrén, sloha, 
refrén, sloha, refrén, sloha, refrén. Sloha bola trojveršová. 
V pätnástom storočí sa vzdal hudobného sprievodu a začalo sa mu dariť aj na poli písanej poézie. V 
tomto tvare dostal rýmovú schému aab aab aab bbc bbc bbc ccd ccd ccd a tak ďalej, pokiaľ sa dalo a 
bola chuť veršovať. Tretí verš bol vždy skrátený, čo do počtu stôp. Niekedy sa prvé dva verše úvodnej 
strofy stali zároveň refrénom, ktorý sa opakoval v ďalších strofách (buď jeden alebo druhý verš) a na 
záver sa zopakovali oba. Priznávam bez mučenia, že toto je pre mňa dosť neobchytaná záležitosť. 
 
Príklad: 
 
BANÁLNY VIRELAI 
 
Nože zdúchni, neplecha! 
Všetky túžby zanechám 
v priepasti. 
Svoje srdce nevlastním, 
nakrájam ho na časti, 
zahyniem. 
Vôňa mäsa z kuchyne 
vábivá je pre iné 
potvory. 
Stačilo! 
 
V hudbe existovala aj jednostrofová forma virelai zvaná bergerette. Nakoľko je fuška k tomu čosi 
zmysluplné dohľadať, vytvoril som si svoj vlastný vychádzajúci z jednej variácie refrénu hudobného 
virelai. Našiel som vám aspoň jedného autora – Josquin des Prez a jeho Bergerette savoyenne, máte 
ho v odkaze: http://www.lieder.net/get_text.html?TextId=52530 
 
BOZKY 
 
A vraj, že sa nestáva, 
aby tvoje hravé pery  
vyprevádzali ma z dverí.  
Si tu? Pekná predstava! 
A vraj, že sa nestáva… 
  

http://www.lieder.net/get_text.html?TextId=52530
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27.  BALADA a VILLANELLE 
 
Zosobnenie tragickej básne pre epikov i lyrikov, to je skrátka balada. No, skrátka. Ono je to často rezko 
zdĺhavá záležitosť. Pôvodne vyšla z ľudu (ale netreba jej preto automaticky pripisovať socialistické 
ideály), z pohľadu strofy sa však zameriam na takzvanú umelú baladu. Je to zvláštny termín, keď výtvor 
konkrétneho autora nazveme umelým, literárna teória však vznikala v dobách pred internetom, a tak 
nebolo toho, kto by teoretikom v diskusii ozrejmil, ako úprimne naozajstné sú výtvory jednotlivcov. 
 
Balady všetci poznáme. Azda nikomu nemusím vysvetľovať, že sa v nich často vyskytovali fantastické 
prvky, niektoré state (nazvime si ich refrény) sa opakovali a dej končí zásadne nešťastne, ba až tragicky, 
smrťou, večným prekliatím, zatratením a pod. Balady sú dosť podobné antickým ódam. V našich 
končinách sú balady prítomné v hojnom počte, za mňa nedám dopustiť na Jána Botta, ktorý je v nich 
neprekonateľne podmanivý (Žltú ľaliu poznáte všetci, nie?). A za Čechov spomeniem Karla Jaromíra 
Erbena. Jednoducho, romantici sa v nich videli. Ja si balady píšem po svojom, napríklad: 
 
BALADA O SIZYFOVSKEJ TÚŽBE PO ODPUSTENÍ 
 
Popri prúde dravej rieky 
tečie život čiarou v dlani. 
Aspoň chvíľku chce byť s niekým, 
s kým sa cíti milovaný. 
 
Sľúbi vetrík lístku z brezy: 
„K zemi nedopadneš tvrdo!“ 
Hrá sa vedľa briezky, medzi 
ňou a uplakanou vŕbou. 
 
Vzlietne lístok, vánku verí, 
ten však city neutají 
k bútľavine, preto smery 
popletie si a je v háji. 
 
Dopad lístku trhá žily, 
láme srdce, zrak má vlahý, 
už sa viacej nepomýli, 
utrie slzy: „Zbohom, drahý!“ 
 
„Riečnym vílam láskaš vlásky, 
ony v kmeňoch cítia pílu. 
Osud vie byť krutý, ťažký, 
nedopustí výkrik – Miluj!“ 
 
Ako sa to skončí? Ktovie. 
Lístok utopí sa v riave 
a tá čiare v dlani povie: 
„Víchor, nože duj k tej pravej!“ 
 
A tak čerí brehy, vzlyká, 
hľadá lístok na hladine. 
Breza s vŕbou nešli nikam. 
Či to zbadá? Či ich minie? 
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Popri prúde dravej rieky 
tečie život čiarou v dlani. 
Aspoň chvíľku chce byť s niekým, 
s kým sa cíti milovaný… 
 
 V 19. storočí sa do popredia dostali aj sociálne balady, pretože spoločenské nerovnosti sú vďačným 
námetom ziskuchtivých a mocibažných tvorov, spisovateľov nevynímajúc. 
 
Ale to som preskočil podstatný moment. V 15, storočí sa vo Francúzsku presadila samostatná stroficky 
vyhranená forma umelej balady. Klasická francúzska balada sa skladá z troch osemveršových strof 
s posledným veršom čoby refrénom (označený veľkým písmenom)v rýmovej schéme ababbcbC 
ababbcbC ababbcbC bcbC. Isto ste si všimli, že je za tromi strofami uvedená aj ďalšia štvorveršová 
strofa, ktorá sa nazýva „poslanie“ a je to akýsi dovetok, ktorý sa k baladám často pridružoval. 
 
 Jedným z prvých a zároveň svojských šíriteľov bol Francois Villon. Jeho villonská balada mala sedem až 
dvanásť veršov a štvorveršové alebo päťveršové poslanie. Príklad: 
 
BALADA O CESTNEJ SRNKE 
 
Bola raz jedna malá srnka z plání, 
nechcela lesu svoje túžby oddať. 
Od matky zutekala na svitaní, 
diviaky zem tam zryli v hladných ódach. 
Hluk prašnej autostrády sluchy bodal.  
Za chrbtom tučné veže fajčili si 
len atómové cigary a krysy   
dedinské psiská mačkám hnali s rykom. 
Dnes rozpoviem vám, prečo asi visí 
pri ceste čierny rubáš poľovníkov. 
 
Z Pohraníc smerom k Obdokovciam, páni, 
vyšla si srnka, bývala to móda 
jesennej kolekcie pre pozvaných, 
a zrela betónové nohy, bodaj 
by mohla pobehnúť si, nesloboda 
zvieratám zakazuje nahor prísť si 
a na Ferrari vychutnať si čísi 
neľudský pocit, ktorý s vetrom vznikol, 
 uháňať ako obeť, dnes aj ty si  
pri ceste čierny rubáš poľovníkov. 
 
S pohľadom ku oblohe srnčia pani 
nevidí, ako si ju cesta podá, 
obecná, sem-tam nielen deti zraní 
a vencom na krajnici svedčí voda, 
čo z očí oblohy to na Heroda  
dáva i umýva si ruky, zvýši   
tie stávky, zovrú šoférove rysy 
v grimase strachu, svedčia nešťastníkom. 
No už je to tu! Brzda! Zrážka! Zlý si, 
pri ceste čierny rubáš poľovníkov. 
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Poslanie 
Ako tú srnku na večnosti z misy 
aj tvoju dušu budú hlodať lysí 
anjeli, padlí a či s božským vzlykom, 
jedno je, ako dobre vešal by si 
pri ceste čierny rubáš poľovníkov. 
 
Najobsiahlejšou baladou je takzvaný „kráľovský spev“, ktorý mal až päť strof (a poslanie), často 
jedenásťveršových v schéme ababccbbabA ababccbbabA ababccbbabA ababccbbabA ababccbbabA 
bbabA. 
 
Asi ste si to už zrátali, ale všimnite si, koľko potrebujete rôznych slov, čo sa rýmujú, len v klasickej 
balade je to dvanásť a dva rýmy typu „b“. To je, ak nechceme rýmovať rovnaké slovné druhy, značne 
zložitá záležitosť. Pri kráľovskom speve je to však dvadsaťpäť plus tri rýmy typu „b“, šestnásť plus jeden 
rým typu „a“ a desať rýmov typu „c“. To je pri zachovaní deja a významu balady úloha na hranici 
nemožného. Raz si to vyskúšam.  
 
Z uvedeného vyplýva, že na francúzsku baladu potrebujete vhodný jazyk. Dokonca aj angličtina mala 
s touto formou problémy (hoci ju romantici praktizovali) a nie je to veru forma pre každého. Aj inak 
vynikajúci básnici si na nej môžu vylámať zuby a nie je to hanba. 
 
Keď už som pri balade, spomeniem ešte jednu francúzsku formu strofy zvanú villanelle. Tiež využíva 
refrény, ale ide len o päť trojverší a jedno štvorveršie, kde prvý a tretí verš prvej strofy rovná sa refrén, 
ktorý sa na striedačku obmieňa v ďalších strofách a v poslednom štvorverší sa zopakujú na záver oba 
refrény. Zapisuje sa to takto – A1bA2 abA1 abA2 abA1 abA2 abA1A2. Pôvodne to bola talianska ľudová 
pastorálna baladická skladba bez pevnej formy, spomínaný poetický úzus vznikol vo Francúzsku na 
počiatku 17. storočia. Údajne je najviac villanellov napísaných po anglicky a v súčasnosti je to veľmi 
vzácna strofa. Príklad: 
 
NA POČIATKU 
 
Na počiatku slovo osvetlilo vesmír. Smelo? 
No a potom zazrel som ťa, ako tvoríš priestor.  
Na počiatku bolo slovo, ktoré zahorelo. 
 
Povedal som: „Počkaj na mňa, tmavé božské dielo!“ 
„Svätožiara nemá pri dvoch netopieroch miesto.“ 
Na počiatku slovo osvetlilo vesmír. Smelo! 
 
Počkala si. Zachytil som tvoje vlasy čelom. 
Ovinula si ma, zvodkyňa, a riekla: „Nestoj!“ 
Na počiatku bolo slovo, ktoré zahorelo. 
 
V behu zrátali sme dve a vyšlo jedno telo. 
Jeden rytmus, jedna téma, jedno plodné gesto. 
Na počiatku slovo osvetlilo vesmír. Smelo. 
 
Pre budúcnosť bleskom stali sme sa leporelom. 
Spred obrázkov iba nadpis žiaril: „Dopovedz to!“ 
Na počiatku bolo slovo, ktoré zahorelo. 
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Posledné „ach“ do ozveny v klenbe vyletelo. 
Vraj tam sídlil strojca lásky, všemohúci gestor. 
Na počiatku slovo osvetlilo vesmír. Smelo? 
Na počiatku bolo slovo, ktoré zahorelo. 
 
 
A to je k baladám z mojej strany všetko. 
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28.  LE LAI a KANZONE a HAIKU 
 
Samozrejme, v hlbinách poetických oceánov sa skrýva množstvo strofických útvarov, niektoré 
nepomenované, iné natoľko voľné, až ich ťažko uchopiť. Na záver mojich textíkov o stredovekých 
strofách spomeniem dve. Francúzsky le lai a nemecký Kanzone. 
 
LE LAI (česky lejch)  
 
V 12. storočí vznikla vo Francúzsku kratšia epická skladba na motívy dvorských románov zvaná le lai. 
Postupne sa vyvíjala a stretávame sa s ňou až do 15. storočia. Pokiaľ ju chcete napísať, musíte si 
vyhľadať nejaký príklad a inšpirovať sa podľa neho. Le Lai nemá ujasnenú formu. Mala rôzny počet strof 
rôznej dĺžky, rýmovali sa len dva rýmy, pričom jeden prevažoval a len prvá a posledná strofa bývali 
rovnaké, čo sa týka rozloženia rýmov. Príklad prikladám v odkaze na konci článku. 
 
KANZONE 
 
V Taliansku to bol typ spievanej balady (canzone), nás však zaujíma Nemecko. Od 12. storočia si tam 
tento typ strofy rozvíjali Minnesängeri. Títo potulní „bardi“, resp. „trubadúri“ si už v počiatkoch 
rozvinuli pravidelné veršovacie návyky. Pôvodne sa minnesang skladal zo strof v rýmovej schéme 
ababcxc. Neskôr sa rozvinul do viacerých podôb, jedna napríklad atakovala podobu sonetu (abcd abcd 
eefgfg).    
 
HAIKU 
 
Na záver ešte prilepím jednu exotiku, ktorá má v súčasnosti status absolútneho hitu – japonské haiku. 
Ako som už písal v prvej časti textov o strofách, Japonské haiku sa postupne vyvinulo z renku, reálne 
sa prejavilo až v 17. storočí ako hokku a svoje súčasné pomenovanie má až od 19. storočia. Na to, že 
by sa z neho malo vydedukovať ročné obdobie a že by sa v ňom nemali vyskytovať básnické ozdoby, sa 
rovno vykašlite. Európania sa predbiehajú v tom, ako doň napchať čo najviac mnohovýznamových 
obrazov. Podstatné je jediné. Ide o vyjadrenie myšlienky v nerýmovanom trojverší, ktoré má 17 slabík 
v tvare 5-7-5. 
 
Príklad:   
 
Prší, kým sedím 
doma za počítačom 
a som tu bez vás. 
 
S haiku ma zoznámila učiteľka angličtiny na výške. Obľubovala túto formu v rámci kreatívneho písania. 
Nijak zvlášť som mu neprepadol, ale to neznamená, že sa mu máte vyhýbať. Smelo si ho vyskúšajte. 
Ide to samo. 
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29.  SONET A BALATA 
 
SONET 
 
Ak by existovala nejaká kráľovská disciplína v strofách, bol by to isto sonet. Predpokladám, že o ňom 
počul každý z vás a netreba ho siahodlho opisovať. 
 
Sonet sa nazýva aj znelka a má štrnásť veršov. Tie sú rozdelené do dvoch štvorverší a dvoch trojverší. 
Jeho autorstvo sa pripisuje Giacomovi da Lentinimu a túto udalosť datujeme do 13. storočia. Odcitujem 
stať z môjho prvého textu o strofách:  
 
V 14. storočí sa ustálil do veľmi presnej štrnásťveršovej podoby, rozšíril sa po Európe a nevyhol sa ani 
kolóniám. Našťastie! Aspoň mohol v 19. storočí Slovinec France Prešeren vytvoriť takzvaný sonetový 
veniec, čo je azda najťažšia tradičná forma básnického vyjadrenia, akú poznám. 
 
Ale poporiadku. Základný sonet má rýmovú schému abba abba cdc dcd. Kým prvé dve strofy ostávajú 
stabilné, trojveršia mávajú rôzne variácie rýmov. Nakoľko sa bavíme o talianskom útvare, prirodzené 
je mu jambické metrum. Myslím, že väčšina z vás si spomenie na Sonety pre Lauru od Francesca 
Petrarca alebo Krvavé sonety od Pavla Országha Hviezdoslava. 
 
Príklad: 
 
JASNÉ! 
 
Zhoď z očí ťažký hviezdny závoj 
a vítaj slepé lúče rána, 
aj keby si sa nepoznaná 
nakrátko hravo stala dravou. 
 
Ten slaný vankúš s veľkou slávou 
snáď vsiakol snivé stony za nás  
i poverčivosť bola hraná,  
nuž nebojácne vykroč ľavou... 
 
Nie, nebudeme hľadieť smelí 
tam, kde spaľujú sa naše vášne, 
v slnečných škvrnách na posteli. 
 
Ty chceš aj ďalšie hviezdy? Žasnem! 
Keď ti však tvoje srdce velí, 
mne taktiež vládne. Zastriem? Jasné. 
 
Existujú aj prípady, kedy sonetmi autori viedli dialóg. Jeden sa vyjadril k nejakej téme sonetom a druhý 
napísal svoju sonetovú odpoveď. Ale to je skôr taká pikoška, z pohľadu strof je to irelevantné. 
 
Poďme ďalej. 
 
V Británii sa zo sonetu stal trošku iný formát. Respektíve dva. Prvý, známy aj vďaka Shakespearovi, mal 
rýmovú schému abab cdcd efef gg (a spravidla ide o jednu strofu, len posledné dvojveršie je odsadené). 
V 16. storočí však istý Edmund Spenser prišiel so schémou abab bcbc cdcd ee. 
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Príklad: 
 
AJ ŽRALOKY SÚ TU OD PRVOHÔR 
 
Zapletám verše, myšlienky a činy, 
čo na tom? Rýmy hrejú známym slovom. 
Moderné kúsky prenechávam iným, 
veď z cudziny sa vďačne vracia domov. 
Sú neaktuálne? To je dosť chabý vtip. 
Tá prchká móda básní bez básnenia  
je s nami koľko? Sto rokov plných chýb? 
Však rýmy čas a miesto narodenia 
zabudli, hoci každý chytrák pripomína, 
že dávno zhnili, staré, vyčerpané 
a jedným dychom kradnú mladosť slinám, 
čo bez nápadu pochovali nad ne. 
 
Leť, vtáča, svoje lačné túžby ukoj! 
Raz spoznáš krásu rýmovaných pukov. 
 
V neposlednom rade spomeniem sonetový veniec. V základnej podobe ide o sedem sonetov, pričom 
posledný verš každého sonetu je zároveň prvým veršom nasledujúceho sonetu. Spája ich jedna téma, 
ktorú opisujú z rôznych aspektov. Ambicióznejší je takzvaná koruna sonetov, ktorá využíva 
nadväzujúcich sonetov rovno pätnásť. Vrcholom snaženia je však  hrdinský veniec. Platí všetko ako vo 
venci, akurát, že pätnásty sonet je tvorený prvými veršami všetkých predchádzajúcich štrnástich 
sonetov. Verte mi, je to fuška a nepoznám nikoho, kto by sa spoliehal na intuíciu. Pri jeho tvorbe 
vytvoríte najprv ten pätnásty sonet a ten potom rozkladáte do jeho budúcich predchodcov. Príklad 
uvádzam v odkaze na konci tohto textu. 
 
P.S. Schválne som nespomenul, že každá strofa má mať svoj významový základ, téma sa nastolí, rozvíja, 
spochybní, prekvapivo uzavrie a pod. O tom niekedy nabudúce. 
 
BALATA  
 
Na Kanzone som poukázal minule, a preto sa môžeme pozrieť rovno na balatu. Balata pochádza 
z Talianska (orig. ballata) a má tiež štrnásť veršov. Usporiadané sú do dvoch strof, prvá ma štyri verše 
a druhá desať. Čo ma prekvapilo, na slovenskej Wikipédii má svoje heslo, ktoré má presne jednu vetu 
a uvádza, že rýmová schéma je abba cdecdeeffa. Zaujímavejšie informácie nájdete v cudzojazyčných 
zdrojoch. Populárna bola od konca 13. storočia zhruba do 15. storočia. Formou sa podobala na virelai, 
akurát šlo o štvorveršie s obkročným rýmom. Keďže šlo najmä o hudobný text, prvý a posledný verš 
každej balaty sa opakoval. V Boccacciovom Dekamerone sa na konci každého dňa spievala jedna balata 
a pokiaľ si ich prečítate, rýchlo zistíte, že nič z hore uvedeného neplatí. Aj preto si myslím, že by si 
zaslúžila hlbšie štúdium. Každopádne minimálne druhá strofa nemá ustálený tvar. 
 
Príklad: 
 
RÍM 
 
Ak všetky cesty vedú do Ríma, 
nuž, pýtam sa ťa, ako z neho von? 
Ja túžim spoľahnúť sa na slovo, 
ktoré mi vravíš, ktoré bolí ma. 
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Láska je katedrálou vernosti, 
mám priznať, že len ty si Vatikán? 
Už nechcem z duše chrasty odierať  
i keď sa Peklo na mne pohostí! 
Cit v hlase iného sa netýka,  
šum pochýb šumne krotíš pre zvera. 
Istotne tušíš, prečo zastieram 
koristné vášne do vitríny snov. 
A pravda? Určite sa stretneš s ňou,  
ak všetky cesty vedú do Ríma! 
 
A to je zo strofických textov z mojej strany všetko. Čo bude nabudúce? Sám sa nechám prekvapiť.  
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30.  NAČO SÚ DOBRÉ STREDOVEKÉ STROFY 
 
Nedávno som sem pridal niekoľko textov o stredovekých strofách. Úmyselne som sa vyhol islandským 
a keltským veršom, ktoré využívali nám nepochopiteľné kenningy, častú aliteráciu (opakujete na 
začiatku slov jednu hlásku alebo slabiku a to vo viacerých slovách po sebe – napríklad Noha novú 
nosnosť nosí) a ešte častejšiu rýmovú zhodu, ktorú v našom jazyku síce dosiahnete na malom priestore, 
ale celú báseň ňou nenapíšete. Ono, v takej starej waleštine sa dalo rýmovať spôsobom, že sa vám 
rýmujú párne a nepárne slabiky v rámci jedného verša! 
 
Aby som to skrátil. Načo je vlastne dobré poznať tieto archaické strofické útvary? 
 
Dôvodov je hneď niekoľko. 
 
Budem rozhľadený. 
Chcem prekladať inojazyčnú poéziu a musím vedieť, či sa autor držal nejakej vymedzenej formy, ktorú 
je potrebné zachovať. 
Píšem viazaným veršom a rád dodávam svojim básňam viaceré vrstvy porozumenia, prípadne rád 
ukrývam do svojich básní odkazy pre vyspelých čitateľov. 
Učím sa písať viazaným veršom a hľadám nejaké spôsoby na precvičovanie veršov a rýmov. 
Mám záľubu v menšinových aspektoch bytia a možno o nich raz napíšem čosi do facebookovej skupiny. 
Hľadám nové výzvy, pretože píšem tak dobre, že ma to už nebaví. 
Čosi iné. 
 
V podstate si stačí vybrať jediný dôvod, aby to pre mňa malo zmysel a je to. Rád by som sa pristavil pri 
bode číslo 4. 
 
Pokiaľ máte seriózny záujem naučiť sa dobre veršovať a rýmovať vo viazanej podobe, môžete si zvoliť 
ošúchanú tému (láska, smútok, radosť, viera...) a pokúšať sa tvoriť rad za radom sonet, rondel, rondo, 
triolet, rispet atď. Predpísaný počet slabík, stôp, rýmov, to všetko vás prinúti zamyslieť sa, aké zvoliť 
rýmové slová a slová vôbec. Rýchlo zistíte, že ak chcete tvoriť rýmy, ktoré nebudú gramatické, 
nedokonalé, kostrbaté, musíte začať premýšľať nad tým, čo chcete povedať, ale aj ako to poviete. Inými 
slovami, ste zasa o krok bližšie k tomu, aby vás označili za spisovateľa aj iní ľudia ako iba  pokrytecké 
rodinno-priateľské okolie. 
 
Skúsim teraz len tak uviesť náhodný príklad: 
 
Idem napísať stancu na tému kandidáti na ústavných sudcov, lebo som pohoršený a cítim potrebu 
vypísať sa z pocitov. Stanca, spomínam si, má rýmovú schému abababcc a má mať päť jambických stôp. 
Čiže by mala končiť mužskými rýmami (a teda s prízvukom na slabike). To je zbytočne komplikované, 
nuž volím ženské rýmy a poslednú stopu predĺžim o jednu slabiku. Prvé, čo mi napadne, je: 
 
Ústavná kríza 
 
Ex-premiér túži premiérovo súdiť 
už nielen spoza rečníckeho pultu. 
 
Ale mi to ide! Lenže, čo ďalej? Ml by som rýmovať slová ako údiť, údy, budí, nudí, z nudy, opoľudí, ľudí 
atď. To by šlo. Druhý rým mi dáva šancu na využitie slov ako kultu, kultúr, kul tu, no, to je horšie... 
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Pokiaľ chcem rýchlo prísť na možné rýmy, využívam fintu, že k rýmovému základu (dve zhodné 
samohlásky, medzi ktorými je aspoň jedna zhodná spoluhláska) pridávam abecedu od „a“ po „zet“. 
A teda: 
 
údi – aúdi, budí, cudí, čudí, dudí, ďudí, eudí, fúdi, gúdi, húdi, iúdi, júdi, kúdi, lúdi... 
ultu – aultu, bultu, cultu, čultu, dultu, ďultu, eultu, fultu, gultu, hultu, iultu, jultu (aha – júl tu), kultu, 
lultu... 
 
Dá sa s tým racionálne pohrať, pridávať slabiky pred rým, vynechať samohlásky, lebo tie málokedy dajú 
niečo rozumné a pod. 
 
V uvedenom príklade je jasné, druhý verš by bolo jednoduchšie zmeniť. Mám len pár použiteľných 
variantov a to ešte pultu a kultu nemôžu ísť po sebe, aby to nebol gramatický rým. Iste, zvládol by som 
to aj takto, ale skúsme niečo porobiť s druhým veršom: 
 
už nielen spoza rečníckeho pultu 
 
Navrhujem vymeniť slovosled s úpravou úvodného jambického jednoslabičného slova: 
 
Len spoza rečníckeho pultu? Nielen! 
 
A už tu máme možnosti ako zeleň, jeleň, je len, biele, ciele, skvelé... 
 
Čo vylezie z pocitov s danou vedomosťou? Napríklad: 
 
Ústavná kríza 
 
Ex-premiér túži premiérovo súdiť 
Len spoza rečníckeho pultu? Nielen! 
Zosobniť štátny výklad, svoje bludy 
za správne prehlásiť a ty buď z toho jeleň! 
 
Nie je to zlé, ale v poslednom verši mám trinásť slabík, dve by sa zišlo obetovať. Ktoré? 
 
Možno by to šlo upustiť od „a ty“, v podstate to z toho vyplýva: 
 
za správne prehlásiť, buď z toho jeleň! 
 
Ale nepáči sa mi to. Skúsim prerobiť úvod: 
 
vyhlásiť. Občan, ty buď  z toho jeleň! 
 
Poďme na ďalšie dvojveršie: 
 
Ústavná kríza 
 
Ex-premiér túži premiérovo súdiť 
Len spoza rečníckeho pultu? Nielen! 
Zosobniť štátny výklad, svoje bludy 
vyhlásiť. Občan, ty buď z toho jeleň! 
Pochop ho, v lavici pri hrade sa nudí, 
bojí sa, v base schradne ako zeleň! 
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Hm, v lavici je daktyl a narúša jambické plynutie verša. Ako z troch slabík urobiť dve? Čo takto tú 
poslaneckú lavicu nahradiť kreslom? 
 
Ústavná kríza 
 
Ex-premiér túži premiérovo súdiť 
Len spoza rečníckeho pultu? Nielen! 
Zosobniť štátny výklad, svoje bludy 
vyhlásiť. Občan, ty buď  z toho jeleň! 
Pochop ho, v kresle pri hrade sa nudí, 
bojí sa, v base schradne ako zeleň! 
 
Na záver máme voľnú ruku v novom rýme a chcelo by to údernú pointu. Páči sa mi využiť nadpis, 
a preto dumám takto: 
 
Ústavná kríza 
 
Ex-premiér túži premiérovo súdiť 
Len spoza rečníckeho pultu? Nielen! 
Zosobniť štátny výklad, svoje bludy 
vyhlásiť. Občan, ty buď  z toho jeleň! 
Pochop ho, v kresle pri hrade sa nudí, 
bojí sa, v base schradne ako zeleň! 
Má víza? Zbabelosť je ružolíca, 
ústavná kríza do erbu dá Fica! 
 
Aby bolo jasné, nie je to jediný možný spôsob ako básniť vo veršoch. Ide skôr o také malé inšpiračné 
popichnutie. Aby ste sa zamysleli nad tým, čo vlastne idete robiť, keď vezmete do ruky pero, mobil, 
klávesnicu... Trúfam si tvrdiť, že bez premýšľania sa ešte z nikoho nestal majster viazaného verša. 
Pokiaľ máte túto ambíciu, bez rozumu sa ním stanete len veľmi veľmi ťažko. 
 


