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TYPOLOGICKÁ KONFRONTÁCIA:  

KLASICIZMUS – ROMANTIZMUS, SELANKA – BALADA 

(JÁN HOLLÝ: SELANKY – JANKO KRÁĽ: ZAKLIATA PANNA VO VÁHU A DIVNÝ JANKO) 

 

 

Žáner sa uskutočňuje a modifikuje v konkrétnom čase literárneho obdobia, 

genologická problematika sa určujúcim spôsobom spolupodieľa na výslednom obraze 

literárneho smeru, a preto nemá zmysel izolovať literárnoteoretické vedomosti 

od literárnohistorického kontextu, v ktorom nadobúdajú špecifické znaky, tak, ako sa to deje 

v učebniciach pre vyšší sekundárny stupeň (Gregorová, 2009).
39

  

Charakter slovenského literárneho romantizmu sa pokúsim zachytiť na základe jeho 

typologickej konfrontácie s klasicizmom. Slovenský literárny romantizmus bude 

synekdochicky zastúpený baladou Janka Kráľa a klasicizmus selankou Jána Hollého. 

Nevyhnutná miera zjednodušenia vychádza zo zámeru sprostredkovať možnosti ako danú 

tému efektívne a hlavne kreatívne sprístupniť v školskom prostredí, pôjde teda aj o spojenie 

literárnoteoretického a literárnohistorického poznania na hodine literatúry.  

Voľba konkrétnych interpretovaných textov bola podriadená snahe nájsť také žánre, 

ktoré zahŕňajú maximum literárnohistorickej, typologickej informácie v zmysle ich ukotvenia 

do literárneho smeru, preto bol ako špecifický žáner pre literárne obdobie romantizmu pars 

pro toto zvolený žáner balady a kontrastne k nej žáner selanky typický pre klasicizmus. Ide o 

žánre, ktoré ponúkajú dominantné, signifikantné znaky (svojho) literárneho smeru, a zároveň 

tak odlišné, že v ich vzájomnej konfrontácii vystúpia do popredia diferenciačné prvky nielen 

žánru, ale aj doby.  

Selanka, nazvaná Jánom Hollým najprv pastiersky spev, vychádza z antickej tradície 

idyly či bukoliky. Spolu s eposom a ódou zastupuje selanka typický žáner slovenského 

klasicizmu, na rozdiel od epickej šírky eposu je rozsah selanky prijateľnejší, adekvátnejší na 

sústredenú čitateľskú recepciu vo vymedzenom (obmedzenom) čase vyučovacej jednotky.  

Balada, ktorá sa v slovenskej literatúre objavuje častejšie od začiatku 19. storočia, 

iniciovaná prekladmi a potom aj ľudovou slovesnosťou,  patrí k najviac zastúpeným žánrom 

romantizmu popri piesni, dume či historickej próze.  
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 Žáner sa bližšie vymedzuje nielen prostredníctvom formy, témy, ale aj prostredníctvom literárnosmerovej 

poetiky, vzniká žánrový variant, napríklad románu, ktorý sa modifikuje z hľadiska formy (román v listoch, 

denníkový román), z hľadiska témy (ľúbostný, detektívny, dobrodružný, sentimentálny román), ale aj z hľadiska  

literárnosmerovej príslušnosti (romantický, realistický, moderný román).  

 



40 

 

Umelecký text predstavuje špecifickú (konkrétnu) realizáciu žánru a zámerom kapitoly 

bude znaky selanky a balady identifikovať na pozadí rozdielov v poetike klasicizmu 

a romantizmu. Na hodine literárnej výchovy môžu byť žánre a literárne smery  priblížené 

efektívnym spôsobom pomocou neverbálnej interpretácie. Konkrétne pôjde o interpretáciu 

umeleckých textov prostredníctvom kresby,
40

 za účinný spôsob získavania vedomostí totiž 

pokladám osobnú tvorivosť žiaka. Čítanie umeleckého textu tvorí východisko na jeho 

kreatívne spracovanie v kresbe, čo rozvíja estetický a emocionálny potenciál žiaka.  

Vo výtvarnom stvárnení konkrétnych básní pôjde o vyjadrenie atmosféry textu, pocitu 

vyvolaného jeho recepciou a predovšetkým o vizualizáciu básnického priestoru. Evokácia 

priestoru vyplynie zo siete zmyslových vnemov a významových konotácií iniciovaných 

textom. V zadaní výtvarnej interpretácie vychádzam z tvrdenia Zlatka Klátika (1977, s. 23) o 

„funkcii priestoru ako aktívnom činiteľovi v sémantizácii obrazu.“ Stvárnenie 

priestoru, atmosféry selanky Jána Hollého a balady Zakliata panna vo Váhu a divný Janko 

Janka Kráľa viedlo k výrazne odlišným výsledkom. Vizuálne rozdiely hlavne vo voľbe 

farebnosti, vertikály alebo horizontály, dňa či noci umožňujú bez nutnosti pýtať sa pomerne 

spoľahlivo určiť, či kresby stvárňujú selanku alebo baladu. Následný komentár kresieb 

pomáha identifikovať podstatné znaky žánru a širšie aj literárneho smeru. 

Farebnosť selanky a balady 

Imaginárny recepčný vnem odrážajúci kľúčovú tému a atmosféru textu sa pretavil do 

kresieb, ich výrazným dištinktívnym znakom sa stala farebnosť (selanka) či nedostatok 

farebnosti (balada). (príloha č. 1) 

Na obrazoch selaniek prevažujú teplé farby: žltá, oranžová a červená, ktoré vyvolávajú 

dojem, že vystupujú dopredu (typológia farieb podľa Riedel, 2002, s. 89-102), čo potom značí 

aj istú ústretovosť voči percipientovi, postavy i príroda selaniek sú vnímajúcemu bližšie. V 

selankách sa prostredníctvom prevažne teplých farieb modeluje harmonizujúci prírodný 

priestor naplneným životom, optimizmom, ktorý je v súlade s dobovým presvedčením, že 

človek môže svetu porozumieť, ovládnuť ho ráciom, že človek nie je bezmocnou hračkou 

prírodných (či iných) síl, ktoré ho presahujú.  
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 V medzipredmetovej koncepcii hodiny literárnej výchovy sa môže uplatniť (a v realizáciách sa aj uplatnila) 

aj jedna z prierezových tém Štátneho vzdelávacieho programu v Slovenskej republike nazvaná Osobnostný 

a sociálny rozvoj (Hauser, 2008, s. 21), ktorej cieľom je rozvíjať  osobnostnú integritu, sebareflexiu, 

sebapoznávanie žiakov, a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie. V analýze kresieb a 

v interpretácii básní sa formuluje postoj človeka k svetu, sveta k človekovi nielen vtedy, ale aj teraz, v literatúre 

i mimo nej. Funkčnosť neverbálnej interpretácie bola preverená aj prostredníctvom inej dvojice textov (ódy Jána 

Hollého a básne K mladosti Jána Botta) v poslednej kapitole učebnice. 

https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Mihalkova1/subor/p1.pdf
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Pochmúrnosť balady vyjadrujú studené farby, čierna a odtiene sivej, čo nie je len 

žánrový prejav, ale aj dobový znak romantického pesimizmu. Studené farby v balade 

vytvárajú dojem hĺbky, ktorú umocňuje aj tvarovanie výrazne vertikálneho priestoru. Hĺbka 

vťahuje dovnútra, pohlcuje baladickú postavu a potenciálne aj percipienta.  

Zo zastúpenia obrazov svetla vo výpovedi možno dedukovať postoj vypovedajúceho 

subjektu voči tomu, o čom sa vypovedá, jeho názor na vypovedané a význam, aký tomu 

prisudzuje. 

Svetlo v selanke má zlatistý ráz, ktorý mu dáva božský, ideálny charakter. Svetlo 

prestáva byť len fyzikálnym javom, nadobúda ďalšiu významovú rovinu – reprezentuje svetlo 

viery, viery v Boha aj v človeka. Vyžaruje zo selaniek a zasahuje i percipienta, ktorému 

ponúka jasný hodnotový odkaz. Svetelnú kvalitu Hollého selaniek podčiarkujú žiarivé, 

intenzívne farby a zrkadliace plochy, napríklad: „ľigotá sa“, „zeľená“, „Sotva sa červenavú 

zarďívala ďeňňica žárú“, „zláťí“, „meňavími sa barvami“ (1950, s. 7, 8, 12, 13). 

Dramatizmus balady Janka Kráľa vyžaduje opozíciu svetla a tmy, napätie sa graduje 

prostredníctvom ubúdajúceho svetla. V čase vyvrcholenia drámy preniká absolútnou tmou 

paprsok svetla, no jeho nedostatočný jas skôr mätie, než objasňuje prízraky tmy. Svetlo v 

balade neprekonáva temnotu, nemá dostatočnú intenzitu vedúcu k osvetleniu, k osvieteniu.  

Vertikálne alebo horizontálne modelovanie priestoru  

Základná orientácia priestoru (prírodného i vnútorného) v selanke a v balade nachádza 

svoje vyjadrenie v rozložení motívov a v radení stvárnených objektov – dominuje 

horizontálnosť v selanke a vertikálnosť v balade. Horizontálne usporiadanie priestoru selanky, 

ktoré sa prejavilo v orientácii kresby na šírku, zvýrazňuje aj radenie jednotlivých predmetov 

vedľa seba. V kresbe balady (aj v jej motívoch) sa uplatnil podraďovací princíp (hore/dole).  

Primeraným rozmerom pri stvárnení krajiny je horizontálnym obdĺžnik, ktorý 

zachytáva krajinu najširším možným spôsobom. Vodorovný formát obrazu zdôrazňuje rovinu 

dialógu, stretnutia, sledu udalostí v časovej postupnosti (podľa Riedel, 2002, s. 55), a to sa 

realizuje v selankách. Na tak vytvorenom javisku akákoľvek asymetria vyvoláva naliehavú 

potrebu vrátiť veci do symetricky usporiadaného stavu. Rovnováhu prírodného sveta selaniek 

ohrozuje napríklad vstup postavy do mestského priestoru – synonyma pre neusporiadanosť, 

chaos v selankách Kráska, Polislav a Horislav. Tenziu medzi tak rozdielnymi svetmi (príroda 

– mesto) vyjadruje ich asymetrické zastúpenie v texte (i v kresbe), pričom snahu o opätovné 

nastolenie symetrie vystihuje návrat postavy do dominantnejšie znázorneného vidieckeho 

života, ktorý vytláča mestský svet na okraj, mimo centrálny záujem percipienta.  
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Modelovanie priestoru selanky Jána Hollého sa realizuje v horizontále, šírke, a teda 

v podobe otvorenej krajiny („i na tú rovinu šíru, kde pomedzi ovocné stromy“, „Keď Prislav 

vyhnal ovce von z hája na šíru pašu“, 1985, s. 85, 111), vďaka ktorej môže človek 

nadobudnúť pocit istoty a optimizmu, lebo v tak tvarovanom svete nie je ničím obmedzovaný, 

ani ohrozovaný:  

„Jak je tu všetko plné, kde pohľad len zablúdi vôkol, 

a plné veselosti, a plné i radosti vrúcnej!“ (Hollý, 1985, s. 51). 

Človek balady je situovaný do priestoru orientovaného radikálne inak než priestor 

klasicistickej selanky. Priestor balady sa vo výtvarnej interpretácii stvárňuje zvislým 

obdĺžnikom v súlade so zámerom textu, ktorý nepodáva plastický, obsiahly obraz krajiny, ale 

zachytáva len tú časť z nej, ktorá ohrozuje subjekt. Zvolený uhol pohľadu, rozprávačský 

výber (rovnako ako zvislý formát) obmedzuje, zužuje priestor (aj možnosti voľby) a vyvoláva 

úzkosť, stiesnenosť. Nejde teda ani tak o krajinu, ako o človeka v nej. Príroda je projekciou 

subjektu. Rovnako ako vertikálny priestor sa v balade tvaruje aj vertikálny obraz človeka. 

Balada Janka Kráľa ponúka hĺbkový, introspektívny ponor do duše človeka. Vertikalita 

priestoru balady sa realizuje použitými slovesami („stúpa“, „potkne sa“, „padne“, „vstane“, 

„hodiac sa“, „skočiť“), ďalej substantívnymi vyjadreniami výškovo vymedzených 

skutočností („priekopa“, „vrchy“, „jamy“, „skala“, „Vstúpenie“), prostredníctvom 

predložkových spojení („popod vŕby“, „pod svrčinu“, „po horách, po dolinách“) či 

ucelenými syntaktickými jednotkami: „na nebo pozrie a bozká čiernu zemičku“ (Kráľ, 1929, 

s. 5-13). Vertikalita balady sa vyjadruje dynamicky. Zhora na Janka padá nebo a zdola sa 

roztvára voda, jedno i druhé pohlcuje človeka stojaceho medzi nimi. Dramatizujúca temnota 

absorbuje všetko, celú skutočnosť a vytvára skutočnosť novú, snovú, chimerickú. Iracionálne 

sily vedú zápas o človeka, rozorvú jeho dušu a nútia ho zvoliť si. Sujetové vyvrcholenie 

balady je rovnako vertikálne. Skok hlavnej postavy nemá racionálny charakter, je skôr 

výsledkom iracionálnych síl, podvedomých túžob. Janko sa na vertikále pohybuje zhora dole, 

z oblasti vedomia do oblasti podvedomia. Symbolická topografia kladie pudové, inštinktívne, 

konfliktné až démonické dole, kam vedie skok Janka. No skokom do vody sa zároveň vracia 

k počiatku života, nachádzajúc nové zrodenie. Tenzia medzi hore a dole sa odstraňuje až 

v epilógu balady, v ktorom sa dominantným adverbiom miesta stáva výraz uprostred. 

Vertikálny rozmer zvýrazňuje aj čas balady určený kresťanským sviatkom Vstúpenia, 

Kristovho vystúpenia do neba, čo kontrastuje s Jankovým rozhodnutím vykonať pohyb 

v presne opačnom smere (skok zo skaly), ale zároveň anticipuje jeho „vstúpenie“, začlenenie 

do spoločenstva, medzi ľudí, ktoré sa uskutočňuje po jeho smrti, keď on, nepochopený 
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vydedenec na okraji, sa po svojej smrti presúva do centra pozornosti spoločenstva 

a prostredníctvom rozprávania ľudí sa stáva súčasťou ich kolektívnej pamäti. 

Priestor v čase, čas v priestore 

Voľba časti dňa predstavuje ďalší signifikantný znak textov, v selankách prevláda deň 

a v balade sa v súlade so žánrovými požiadavkami kľúčová udalosť odohráva v noci. Texty 

odlišuje aj ráz počasia. V selanke sa zvyčajne spev, dialóg, lyrická scéna odohráva počas 

slnečného dňa na pravé poludnie, čo podporuje harmonizáciu celého obrazu, idylickosť 

stvárneného sveta: „V stred neba stúpalo slnko a stále jasnejšie bolo“ (Hollý, 1985, s. 75). 

Svetlo však nie je len fyzikálnym javom, ale predovšetkým metaforou poznania, celé 18. 

storočie bolo označované ako storočie svetla vďaka sústredeniu na vzdelávanie, osvetu, 

poznatky vo filozofii osvietenstva, ktorá tvorí východisko klasicizmu. Juraj Briškár (2005, s. 

47-48) hodnotí klasicistickú krajinu ako kanonicky čistú, presvetlenú, teda poznateľnú 

a väčšina selaniek znázorňuje jasnú, letnú oblohu na rozdiel od romantickej, pochmúrnej, 

dramatickej, búrkovej oblohy, kde „Mesiačika niet na nebi – beda je s hviezdami – / Kto zná, 

dokiaľ tam budú za tými chmárami!“ (Kráľ, 1929, s. 8). Noc balady je bezmesačnou, čiernou, 

nepreniknuteľnou, búrlivou, so znepokojivou oblačnosťou či búrkou. V prírodnom obraze sa 

odráža stav nepokojnej mysle romantického hrdinu. V pohybe, ktorý je neusporiadaný, 

nestály, chaotický a ničiaci, sa zrkadlí nepokoj, rozorvanosť romantizmu, kým klasicizmus 

charakterizuje pohyb cyklický, predvídateľný, teda racionálne uchopiteľný (striedanie 

ročných období, dňa a noci). Oblaky, ak sa vyskytli na obrazoch selaniek, mali úplne odlišný 

charakter, boli viac rytmizujúcim činiteľom a vyjadrovali rovnováhu medzi nebom a zemou, 

zrkadliac pokojnú čriedu oviec.  

Metafora vody 

Odlišne sa v selanke a balade realizuje aj vodný živel. Kým v selankách má aj Váh 

podobu pokojného zrkadla, rieka v balade je temná, spolu s ostatnými živlami nepokojne 

dynamická: „Voda sa búri, vetrisko skučí / a na poli zem dudneje“ (Kráľ, 1929, s. 11).  

V balade sa volí vyššia intenzita výrazov spätých s vodou i s ďalšími živlami, na nich 

naviazaný antropomorfizovaný zvuk nadobúda dramatické až drastické podoby. Nespútané 

prírodné elementy, voda a víchor, zastupujú v baladickom svete podľa Zlatka Klátika (1977, 

s. 25) deštruktívny prvok:  

„Čľup – voda berie, pred sebou hrnie, 

 mladého Janka zakryje 

a do bieleho rána 

vlnami hučí a vyje...“ (Kráľ, 1929, s. 13).  
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Baladická voda symbolizuje tajomno, negatívnu, deštruktívnu silu, voda v selanke 

osviežuje, uhasí smäd, dáva život. V selanke sa synesteticky stvárnená voda prejavuje 

zvukovými efektmi, ktorých mäkkosť, hudobnosť Ján Hollý ako auditívny typ básnika 

používa často: „Jak lúbozvučnú jarabá sa stružki voďičkú!“ (Hollý, 1950, s. 13). V selanke sa 

voda spája výsostne s pozitívnymi konotáciami, ide o obrazy živej vody v zurčiacich 

potôčikoch, prameňoch, studničkách či rose:  

„Jak sa radem bujná usmívá tráva po lúkách, 

A sladkú opilá zohibá i kňíše rosičkú!“ (Hollý, 1950, s. 13). 

Človek v priestore 

Zobrazovanie priestoru vo výtvarnej interpretácii umeleckého textu nie je samoúčelné, 

lebo priestor selaniek aj balady sa modeluje paralelne s tvarovaním postavy. Selanky 

vyjadrujú „symbiózu človeka a prírody“ (Šmatlák, 1979, s. 42). Človek v krajine selaniek 

zaujíma pozíciu uprostred, vyrovnaný s okolím, prírodou, svetom, vedomý si opodstatnenosti, 

mravnosti svojho postavenia. V romantizme sa ocitá na okraji, mimo centra, odsunutý (často 

sa na kresbách ani nevyskytoval), malý oproti priestoru, ktorý ho presahuje. Do opozície sa 

dostáva obraz vyrovnaného žitia v selankách oproti neriešiteľnej rozorvanosti subjektu 

Kráľovej balady. 

Nepokoj, premenlivosť romantizmu má svoj obraz v krajine balady, ktorá má 

dynamické, nestále, nepresné kontúry. Nadľudská miera priestoru romantizmu, jeho 

živelnosť, hyperbolickosť vylučuje človeka z krajiny. Incipit balady: „Často blúdim, táram sa 

cez celý boží deň“ (Kráľ, 1929, s. 5) diagnostikuje stav subjektu, jeho nepokoj, rozporuplnosť, 

nenachádzanie cesty (zmyslu), bezcieľnosť jeho každodennej existencie. Prvých štrnásť 

veršov balady Janka Kráľa predstavuje trýznivé sebavýpovedné gesto (psychicky) ohrozeného 

subjektu.  Vo veršoch: „Odzadu plameň čierny ako rieka tečie, / spredu ma dač nasilu temer 

ťahá, vlečie.“ (Kráľ, 1929, s. 5) sa intenzívnym, synestetickým spôsobom stvárňuje depresia 

rozožierajúca človeka zvnútra, stravujúca ho ako oheň, čo nehreje, ale ničí („čierny plameň“). 

Básnické slovo vyjadruje obrazom (farbou, živlom) symptómy depresívnych stavov (nepokoj, 

rozorvanosť, negativizmus, nespavosť), ktoré nemávajú presne pomenované vonkajšie 

príčiny, ich neuchopiteľnosť, beztvarosť vystihujú premenlivé živly vody a ohňa – tekutý 

čierny plameň pohlcujúci postavu – lebo čo nemožno uchopiť, tomu sa nedá ani vzdorovať: 

„A ja na zemi ležím, ani palcom kývať / nevládzem a musím sa na to všetko dívať.“ (Kráľ, 

1929, s. 5). Nemohúcnosť, bezmocnosť subjektu ústi do úmyselne sebazničujúceho konania, 

keď poruší všeobecne známu podmienku úspešného odkliatia panny: „šaty naopak si vziať“, 

on „Do vodičky skočil, múď si neprevrátil“ (Kráľ, 1929, s. 9, 13). Subjekt už v úvodných 
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štrnástich sebavýpovedných veršoch vyjadril nemožnosť úniku z neznesiteľného stavu 

pesimizmu, oslobodzujúci spánok neprichádza a únik do krajov pamäte, do detstva napriek 

vstupným idylickým obrazom vidieckej krajiny
41

 neprinesie úľavu, lebo po priblížení 

rozprávačského fokusu sa tam, kde sme očakávali záchranu pre subjekt, odhalil zdroj jeho 

budúcej problémovosti – inakosť Janka, na ktorú rodičia reagujú neprimerane: „Otec ako 

koňa ho mláti od malička / s plačom napomína ho biednučká mamička“  (Kráľ, 1929, s. 7). 

Neakceptovanie rodičmi, neexistencia ani iných sociálnych sietí (partnerských, kamarátskych, 

spoločenských), ktoré by ukotvili existenciu subjektu vo vzťahoch, vedie k vyjadreniu istej 

miery ľahostajnosti voči životu: „jemu všetko jedno je: dnes a či zajtra hniť“ (Kráľ, 1929, s. 

7) a k definitívnemu „riešeniu“ problémov.  

 Postava selanky a balady sa modeluje odlišne vo vzťahu ku krajine i k ľuďom, ktorí ju 

obývajú. V selankách sa vytvára silný pocit spolupatričnosti, súnaležitosti s vidieckym, 

pastierskym spoločenstvom, postava v selankách nebýva osamotená, naopak vždy je súčasťou 

družiny, sociálnej, profesijnej skupiny. Vonkajším znakom začlenenia je realizácia selanky 

v dialógu (Slavín, Slavomíl, Unoslav, Chválko, Miloslav). Balada naopak stavia na výlučnosti, 

osamelosti hlavného hrdinu vyčleneného z rodinných, generačných, partnerských i širších 

spoločenských väzieb.
42

 Vedomie príslušnosti k sociálnej skupine vedie k pocitu naplnenia, 

šťastia, naopak vedomie o vylúčení, nezačlenení k negatívnemu hodnoteniu života.  

Postava selaniek si je istá svojou identitou a integritou – jej navonok prezentovaná 

vzpriamenosť, pevnosť odkazuje na vnútornú vyrovnanosť. Symetrická výstavba selanky s 

ústredným bodom v človekovi vyžaruje dôstojnú, pokojnú atmosféru. Rozorvanosť postavy 

balady sa prejavuje aj v krivke, deformácii, v polohách, ktoré zaujíma. Tápavý pohyb 

subjektu balady vypovedá o jeho neistote a senzibilite. 

Záver  

Selanka utvára častejšie statickopriestorové kompozície, balada stavia na dynamickej, 

časovej kompozícii. Výtvarná a následne verbálna interpretácia dvoch textov z odlišných 

období ukázala, že funguje homológia figurálneho výrazu a dobového myslenia (v 

historických fázach kultúry), čo vyúsťuje do konštatovania o metonymickosti prírody 

klasicizmu a metaforickosti prírody romantizmu (podľa Valčeka, 2006, s. 288). Tvrdenie 
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 Po úvodných štrnástich veršoch nasleduje výpoveď radikálne inak tvarovaná, bezprostredná ich-forma sa mení 

na sprostredkovanie, pesimizmus sa mení na optimizmus, vnútorný ponor vystrieda nazeranie zvonku na celý 

kraj, množstvo deminutív konotuje detstvo, ale aj vzdialenosť rozprávača od rozprávaného, lebo čím je ďalej, 

tým sú predmety menšie, idylickejšie, až keď sa priblíži, odhalí problémovosť a  obraz krajiny a človeka v nej sa 

potom zmení. 
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 Najvýraznejším prejavom vyčlenia subjektu zo spoločenstva je obraz cirkevného sviatku Vstúpenia, keď 

všetci dedinčania v slávnostnom oblečení smerujú do kostola okrem Janka, ktorý aj navonok, oblečením (čierny 

kepeň) dáva najavo svoju inakosť, výlučnosť, vylúčenie. 
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potvrdzuje výtvarná interpretácia, lebo metonymická podoba prírody klasicizmu sa realizuje 

cez syntagmatický princíp priraďovania, logickú postupnosť, usporiadanosť, odôvodniteľnosť 

existencie jednotlivých prvkov, odvodzovanie, vzájomnosť, súvislosť a harmonizujúci vzťah 

častí a celku, na rozdiel od metaforickej prírody romantizmu, kde sa v paradigmatickom 

susedstve ocitajú motívy, prvky cudzie, až nepriateľské, kde nefunguje racionálne 

pochopenie, skôr len intuitívne vytušenie významu.  

Výtvarné spracovanie selaniek potvrdilo to, čo o Hollého prírodných obrazoch tvrdí 

Stanislav Šmatlák (1979, s. 43), že sú mozaikou drobných, detailných záberov. Zobrazená 

krajina selaniek vystihuje usporiadanie, normatívnosť klasicizmu, v ktorom sú jednotlivé 

prvky na svojom mieste, a teda krásne. Pre selanky platí to, čo povedal o klasicizme František 

Miko: „Stupňovaný dôraz na krásu objektu, krajiny, človeka, scény, príbehu v umení 

klasicizmu nie je zrejme myslený len v záujme odrážaného objektu, krajiny, človeka atď. Toto 

stupňovanie vychádza v ústrety nielen samej skutočnosti, ale aj zvýšeným potrebám ideality, 

ako ju cíti daná doba, spoločnosť a jej človek.“ (1988, s. 25).
43

 Idealita, čistota a kanonizácia 

klasicizmu sa pretavuje do požiadavky žánrovej a literárnodruhovej čistoty, jednoznačnosti. 

V Hollého prírodnej scenérii sa uplatňuje dekoratívnosť, výrazná farebná harmónia (cez 

chromatické epitetá) a miniaturizácia vyjadrená zvýšenou frekvenciou deminutív. Selanka 

zastupuje klasicisticky krásnu lyriku.  

V romantizme sa narúša hierarchizovanosť, žánrová i druhová usporiadanosť, 

uprednostňuje sa synkretizmus, balada Janka Kráľa nepredstavuje výsostne epickú naráciu, 

naopak oveľa viac sú v nej zastúpené lyrizačné postupy.
44

  

Texty Jána Hollého a Janka Kráľa ponúkajú navyše možnosť konfrontácie dvoch 

zásadne odlišných veršových systémov, časomerného a sylabického, a zároveň aj s tým 

súvisiacich inšpiračných zdrojov klasicizmu a romantizmu. 

Klasicizmus odvolávajúci sa na antickú tradíciu čerpá zo staroveku nielen žánrové 

formy (epos, óda, elégia, idyla), ale aj časomernú metrickú normu. Časomiera odporuje 

prirodzenosti nášho jazyka kvôli nedostatočnému zastúpeniu dlhých slabík v slovenčine, čo 

platí aj napriek skutočnosti, že bernolákovčina disponovala väčším počtom dĺžok než súčasná 

slovenčina, ani to nepostačovalo na vytvorenie kvalitného umeleckého obrazu. Ján Hollý 
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 Idealita prírodných obrazov klasicizmu predstavuje podľa Františka Mika (1988) výrazný dištinktívny znak 

voči pastierskym obrazom rokoka, voči rokokovej anakreontskej poézii. 
44

 Baladu Janka Kráľa teda nemožno zaradiť do tematického celku Epická poézia, ako sa to stalo v učebnici 

Literatúra pre 1. ročník gymnázií a stredných škôl (Gregorová, 2009, s. 90), na čo napokon nepriamo upozorňuje 

samotná autorka učebnice vo formulácii úlohy pre študentov, podľa ktorej majú vyhľadať v balade lyrické 

pasáže.  
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problém nedostatočného zastúpenia prirodzene dlhých slabík riešil zavedením pozičnej dĺžky, 

ktorá sa v slabike realizovala, ak po samohláske nasledovala skupina spoluhlások (dve a viac 

bez ohľadu na hranice slov).
45

  

Slovenský literárny romantizmus sa na jednej strane inšpiruje ľudovou slovesnosťou 

(kolektívnou tvorbou) a na druhej strane je výrazom subjektivity, individuality, balada Janka 

Kráľa absorbovala jedno i druhé. Zakliata panna vo Váhu a divný Janko vďaka svojmu 

kompozičnému členeniu na viac odlišných celkov ponúka variabilné riešenie sylabického 

metrického pôdorysu od dlhších a viac reflexívnych úvodných veršov balady po krátke osem 

a sedem slabičné verše v epickom jadre balady, spríbuznenom s ľudovou slovesnosťou väčšou 

priamočiarosťou výpovede a formou – krátkym slabičníkom, štvorveršovými strofami 

a jednoduchým gramatickým rýmom (prerývaný rým: 8a 7b 8c 7b). 

Kým selanka Jána Hollého sprostredkúva klasicistickú dokonalosť, vyrovnanosť 

a usporiadanosť, symetrickosť založenú na ústrednej pozícii človeka, balada Janka Kráľa 

Zakliata panna vo Váhu a divný Janko sa tvaruje kontrastným spôsobom, v opozíciách hore – 

dole, lyrické – epické, tu (teraz) – tam (predtým) (viac o kontraste v balade Zlatko Klátik, 

1977, s. 20-23). Rozdiel medzi dôverou, istotou, poznaním v selanke a tenzívnosťou, 

búrlivosťou v balade predstavuje možnosť ako charakterizovať dobu (a predovšetkým človeka 

v nej) na hodine literárnej výchovy (s vedomím istého zjednodušenia, modelovosti daného 

/konkrétneho/ riešenia). 
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