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1. Staroveká literatúra 
Rozvíja sa v období (3000 p.n.l – 5.st.n.l.). 

 
1) Orientálna literatúra: 

a) Sumerská 
b) Staroegyptská 
c) Akkadská 
d) Indická – Mahábhárata, 

Rámájana 
e) Hebrejská – Biblia 

2) Antická literatúra: 
a) Starogrécka 
b) Rímska

 
Kalokagatia- krása tela a duše 
 
Orientálna literatúra 
 
Epos o Gilgamešovi 

Vznikol asi pred 2500-3000 rokov p.n.l. Je to hrdinský epos považovaný za najstaršie 
dielo svetovej literatúry. 
Téma – púť urudského kráľa Gilgameša za nesmrteľnosťou 
Idea – hľadanie odpovede na otázku zmyslu ľudského života 
Hl. postavy – Gilgameš, Enkidu, Chuvava, Utanapištin 
 
Gilgameš bol prísny kráľ mesta Uruk. Vyžadoval od ľudí veľa práce, a preto obyvatelia 
požiadali o pomoc bohyňu Ištar, ktorá stvorila silného polodivého človeka menom Enkidu. 
Ten zápasil s Gilgamešom. Spriatelili sa, a neskôr zničili obra Chuvavu, ktorý spôsoboval 
ľuďom zlo. Enkidu urazil bohyňu, tým privolal na seba jej kliatbu a zomrel. Gilgameš smútil 
nad smrťou priateľa. Rozhodol sa nájsť jediného predka, ktorého bohovia obdarili 
nesmrteľnosťou. Bol to Utanapištin. Chcel pochopiť tajomstvo večného života. Nevydržal 
však bdieť 6 dní a 7 nocí, a tak nezískal nesmrteľnosť. Potom hľadal rastlinu nesmrteľnosti, 
ktorú musel vyloviť z dna oceán, ale zožral mu ju had. 
Gilgameš nemôže nájsť večný život, kto je z ľudského plemena. 
Prievozník hovorí: „Môže si však zachovať večné meno.“
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poznámky zo študentského portálu Zones.sk                                                       www.zones.sk 
 

 3 

Hebrejská literatúra – Biblia (1000 p.n.l.) 
 

BIBLIA 
 
Starý zákon – Stará zmluva 
- pred narodením Krista 
- zmluva medzi Bohom a Izraelitami 
- obsahuje 46 kníh 
- je to svätá kniha židovského náboženstva: 

• historicko-dejepisné knihy – 5 
kníh Mojžišových 

• poučné a básnické knihy – Kniha 
prísloví, Žalmy  

• prorocké knihy – Izaiáš, Jeremiáš 

 
Nový zákon – Nová zmluva 
- po narodení Krista 
- zmluva medzi Bohom a kresťanmi 
- obsahuje 27 kníh 
- je to kresťanská zbierka biblických kníh 

• historické knihy (4 evanjeliá) – 
Marek, Matúš, Lukáš, Ján  

• poučné knihy – Pavol, Peter, Jakub 
• prorocké knihy – Zjavenie Jána

 
Antická literatúra (7.st.p.n.l. – 5.st.n.l.) 

• antická literatúra je najstaršou, súčasne veľmi významnou epochou, ktorá pôsobí 
dodnes na literárny proces v Európe (dodnes je to myšlienka) 

 
Tragédia – je najstarší dramatický žáner, ktorého hlavným znakom je boj jednotlivca, 
prípadne skupiny s nepriateľskými silami. 

Ø ústrednou postavou je vždy nadpriemerný človek, ktorý ide za svojim cieľom, 
nezľakne sa prekážok, a v tomto boji musí zahynúť 

 
Komédia – je základný dramatický žáner, ktorého podstatou je komickosť s cieľom vyvolať u 
diváka smiech 

Ø základnou črtou komického účinku musí byť to, že krivda, ktorá sa stala kladným 
postavám, nie je príliš veľká a potrestanie záporných postáv je úmerné ich previneniu 

 
Starogrécka literatúra 

• Autori gréckej tragédie – Sofokles, Aischylos, Euripides 
• Autor gréckej komédie – Aristofanes 

 
Sofokles: 

• Antigona – tragédia, Oidipovi synovia Eteokles a Polyneikos sa dostali do sporu 
o vládu nad Tébami.  
Ø Vyhnaný Polyneikos pritiahol proti Tébam veľké vojsko. Eteokles Téby bránil. 

Padli obaja bratia.  
Ø Kreón (kráľ Téb) dal Eteokla slávnostne pochovať (hrdina), ale zakázal pochovať 

Polyneika (vlastizradca). 
Ø Antigona sa napriek zákazu rozhodne pochovať Polyneika a preukázať mu 

poslednú poctu, avšak pri hľadaní mŕtvoly ju prichytia stráže. 
Ø Kreón ju dá za živa pochovať do hrobky.  
Ø Isménu (sestra) dá Kreón iba uväzniť, keďže má aj ona svoj podiel viny.  
Ø Nezľutuje sa ani nad prosbami svojho syna a Antigoninho snúbenca Haimóna.  
Ø Keď ho až nakoniec obmäkčí veštec Teiresias, je už neskoro. 
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Ø Antigona sa už obesila na závoji, Haimón sa v hneve, pokladajúc svojho otca za 
vraha prebodol mečom a po správe o synovej smrti spáchala samovraždu aj 
Kreónova žena Eurydika. 

• Kráľ Oidipus – tragédia hrdinu usilujúceho sa za každú cenu uniknúť osudu, ktorý 
mu pripravili bohovia 

 
Aischylos: 

• Pripútaný Prometeus – tragédia 
• Oresteia – tragédia 

 
Euripides: 

• Trojánky – tragédia 
• Ifigénia v Tauride – tragédia 

 
Aristofanes: 

• Oblaky – komédia  
• Jazdci – komédia 

Homér: 
• Ilias – epos, ktorý opisuje posledných 51 dní vojnového stretnutia Grékov a Trojánov, 

Vojnu medzi Trójou a Spartou vyvolal syn trójskeho kráľa Priama Paris, ktorý uniesol 
Helenu, krásnu ženu spartského kráľa Menelaa. 
Do deja zasahujú aj grécki bohovia pomáhajúci jednej alebo druhej strane. 

• Odysea – epos, ktorý opisuje 41 dní 10-ročného putovania kráľa Odysea pri návrate 
z trójskej vojny, 
Dej sa odohráva po skončení trójskej vojny. Odyseus sa vyznamenal tým, že dal 
postaviť obrovského dreveného koňa, do ktorého sa ukryli bojovníci, a tak zničili 
hrdinské mesto Tróju. Oslavuje sa tu šikovnosť Odysea a vernosť jeho ženy Penelopy. 

 
Sapfo – vo svojom dome zhromaždila mladé dievčatá, aby sa tu učili a zasvätili sa k službe  

bohom a umeniam, ale jej básnické umenie sa nepáčilo spisovateľom, a preto jej 
rukopisy spálili, zachovala sa len jediná celá báseň – Modlitba k Afrodite – vyjadrila 
tu svoje city a vášne. 

 
Znaky hrdinského eposu: 

• epická šírka – vedľajšia dejová línia, ktorá odbočuje od hlavnej 
• invokácia – vzývanie bohyne umenia Múzy 
• propozícia – naznačenie deja 
• in medias res – vstúpenie do deja, dej sa začína v strede udalosti 

 
Znaky antickej drámy: 

• spojenie slova, hudby a tanca 
• jednota miesta, času a deja 
• herec hral viacero postáv (muži hrali aj ženské roly) 
• herci vystupovali v maskách a používali kostýmy a topánky s vysokými podrážkami 
• divadlo sa hralo v amfiteátroch (dobrá akustika) 
• predstavenia mohli sledovať iba muži, ženy mohli byť iba diváčkami komédií, ktoré sa 

v tom období nepovažovali za vysoký dramatický žáner 
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Rímska literatúra (3.st.p.n.l. – 5.st.n.l.)  
 
1. Dramatická tvorba 

Titus Maccius Plautus 
• Komédia o hrnci 
• Chvastúň 

 
2. Epika 

a, rozvoj rečníctva – Marcus Tullius Cicero 
• O štáte 
• O zákonoch 
• O senáte 

b, histonografia – Gaius Julius Caesar 
• Zápisky o vojne v Galii 

c, filozofia – Titus Lucrécius Carus 
• O podstate sveta 

 
3. Poézia 

a, Publius Vergílius Maro 
• Aeneis (éneis) – toto dielo je pokračovaním Homérovho 

eposu Ilias, po skončení trójskej vojny hľadá trójsky hrdina 
Aeneas so svojimi druhmi novú vlasť  

b, Quintus Horacius Flaccus 
• Ódy 
• Satiry 

 
c, Publius Ovídius Naso 

Ø milostná poézia 
• Lásky – kniha ľúbostných elégií, lásku zobrazuje nie ako 

hlboký cit, ale ako ľahkú, zábavnú hru 
• Listy Heroín – 21 milostných listov slávnych mýtických 

hrdiniek, ktoré písali svojim vzdialeným mužom 
• Umenie milovať – báseň, v ktorej autor vystupuje ako 

„učiteľ lásky“, ktorý usmerňuje mladých mužov a ženy ako 
si získať a udržať lásku 

 
Ø spracované námety z gréckej a rímskej mytológie 

• Metamorfózy(Premeny) – 250 gréckych a rímskych bájí 
Je tu mýtus o 4 vekoch – zlatom, striebornom, medenom 
a železnom; mýtus o potope; mýtus o premene; mýtus 
o sochárovi, ktorý sa zamiloval k soche dievčaťa, ktorú 
vytvoril a ktorú mu Venuša oživila 
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2. Staroslovienska literatúra 
Ø (Proglas; Moravsko-panónske legendy) 

 
Spoločenská situácia (800 – 1500): 

Prvým útvarom na území dnešného Slovenska bola Veľkomoravská ríša (833 – 906). 
Veľkomoravské kniežatá Mojmír a Rastislav museli bojovať proti politickému a kultúrnemu 
vplyvu Východofranskej ríše, ktorú upevňovali franskí kňazi latinskou liturgiou, ktorá bola 
nezrozumiteľná nášmu ľudu.  
Cisár Michal III. na žiadosť Rastislava posiela na Veľkú Moravu (863) misiu, ktorú viedli 
solúnski bratia Konštantín a Metod – obaja poznali slovanské nárečie z okolia svojho 
rodiska Solúna. 
Konštantín zostavil pred príchodom na naše územie prvé slovanské písmo = hlaholiku (malé 
písmená gréckej abecedy). Založili aj prvý spisovný jazyk = staroslovienčinu a učilište pre 
kňazov.  
Franskí kňazi ich obvinili pred pápežom z bohorúhačstva, a preto sa vypravili do Ríma 
obhajovať slovanskú bohoslužbu. Konštantín pred pápežským dvorom obhajoval 
staroslovienčinu nielen ako jazyk spisovný, ale aj cirkevno-kresťanský proti názoru, že „sú 
len tri jazyky, ktorými sa patrí v knihách sláviť Boha: hebrejský, grécky a latinský“. 
Tento názor (3 jazykov) obhajovali tzv. trojjazyčníci. Boj proti trojjazýčnikom – ľuďom, 
ktorý uznávali len latinčinu, gréčtinu a hebrejčinu ako bohoslužobný  jazyk. 
Pápež Hadrián II. povolil slovanskú liturgiu, schválil aj staroslovienske preklady 
bohoslužobných kníh a Metoda vymenoval za arcibiskupa. Chorľavý Konštantín vstúpil do 
gréckeho kláštora a prijal meno Cyril a neskôr zomrel. 
Metod sa vrátil na Veľkú Moravu, kde už vládol knieža Svätopluk, ktorý podporoval 
franských kňazov. Ale neskôr pápež Ján VIII. potvrdil starosloviensky liturgický jazyk. 
Po Metodovej smrti pápež Štefan V. zakázal slovanskú bohoslužbu. Väčšina slovienskych 
kňazov muselo odísť pred prenasledovaním, pretože Svätopluk sa priklonil k latinskej liturgii. 
Uchýlili sa najmä do Bulharska, kde na zač.10.st. zostavili nové písmo = cyriliku (veľké 
písmená gréckej abecedy).  
 
Cyril a Metod: 

• položili základ slovanskej literatúry, kultúry a vzdelanosti – organizovali Cirkev, 
zakladali školy, vychovávali domáce duchovenstvo, zavádzali civilný právny poriadok 

• vytvorili 1. slovanské písmo – hlaholiku  
• vytvorili 1. spisovný slovanský jazyk – staroslovienčinu a zostavili 1. slovanskú 

prekladovú a pôvodnú literatúru 
• preložili do staroslovienčiny misál (omšová kniha), evanjeliá (nový zákon), breviár 

(modlitebná kniha pre kňazov), žaltár (zbierka žalmov), spevník ...  
   
 
Proglas – Konštantín 

• je to prvá slovanská báseň 
• je označovaná aj ako Hymnus = chvála 
• obsahuje 110 slabičných veršov 
• je to veršovaný predslov k sv. Evanjeliu 
• oslavuje sa v ňom slovanský preklad Písma a vyzdvihuje sa domáci jazyk ako základ 

knižnej vzdelanosti 
• obhajuje práva Slovanov na vlastný liturgický jazyk 
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• štýl básne je obrazný, popretkávaný biblickými citátmi 
• skladba je určená všetkým ľuďom, ktorí sa chcú očistiť od hriechu tým, že 

porozumejú písmu 
• Konštantín presnejšie špecifikuje expresívnymi výrazmi ľudí, ktorým sa prihovára 
• privedie človeka k duchovnému, citovému a náboženskému rozvoju (prehĺbi v človeku 

vieru) 
• argumentácia o nevyhnutnosti prekladu – všetko uvedené je možné prijímať len 

z diela, ktoré je v jazyku a písme poznateľnom 
• právo vnímať Slovo Božie prirovnáva Konštantín k takým samozrejmostiam ako je 

zmyslové vnímanie – bez viery je človek slepý, hluchý, necitlivý 
• Konštantín konkretizuje prínos prekladu – povznesie život človeka nad ostatné druhy, 

zbaví ho hriešneho spôsobu života 
 
Moravsko – panónske legendy 
Toto dielo má 2 časti: 

• Život svätého Konštantína (Kliment) –  dominuje tu najmä osobnosť Konštantína, 
jeho vlastnosti, povaha, detstvo, štúdium, náboženská a kultúrna činnosť. Vyzdvihuje 
jeho nadanie, múdrosť, súcit s trpiacimi a boj za pravdu. Táto legenda je dôležitým 
historickým dokumentom o vtedajšom období, obhajoba jazyka – staroslovienčiny, 
situácia na VM. Používa rétorický štýl, kontrasty, citáty, z biblie podobenstvá, 
dialógy. 

• Život svätého Metoda (Gorazd) – dominuje tu najmä Metodova činnosť vo VM , 
dielo je však kratšie, vecnejšie a má menej legendických čŕt. Viac si všíma 
spoločenské ovzdušie vtedajšej spoločnosti a obsahuje historické dokumenty. 
Najpodrobnejšie sa zaoberá Metodovou činnosťou vo VM ríši, ale stručne sa venuje aj 
Metodovej mladosti. Veľa miesta sa venuje aj Metodovej smrti, pohrebu, vykresleniu 
spoločnosti. 

 
Legenda – je to stredoveký veršovaný alebo prozaický žáner, podávala životy svätcov, ktorí 
mali veriacim slúžiť za vzor mravnosti. Vyznačuje sa vierou v tajomné sily, opisovaním 
zázrakov, mučenia. 
 
Legenda o sv. Svoradovi a Benediktovi (Maurus) 
Odohráva sa počas putovania Štefana 1. a opisuje udalosti zo života 2 mníchov.  

• Svorad vstúpil do benediktínskeho kláštora na Zobore pri Nitre a neskôr odišiel do 
pustovne na Skalke pri Trenčíne. Prijal meno Andrej. Trýznil sa, zachovával prísny 
pôst, žil asketickým životom. 

• Benedikt bol jeho žiakom a spolupracovníkom. Avšak zomrel krátko po Svoradovi., 
keď ho zbojníci (v nádeji, že má peniaze) zabili a hodili do Váhu.  
Oboch ich pochovali v nitrianskej bazilike. Po smrti sa stalo známymi, s ich menom sa 
spájali zázraky a začali ich uctievať ako svätcov. 

Legenda idealizuje najmä Svoradovu osobu. Legenda je stručná a hovorí o Svoradových 
cnostiach – jednoduchý hovorový štýl. 
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3. Obraz človeka a doby vo svetovej a slovenskej literatúre 
humanizmu a renesancie 

(W. Shakespeare; M. Cervantes; M. Rakovský; J. Jakobeus a iní)  
 
Spoločenské podmienky (14.st. – 17.st.):  

Rozvíjajú sa mestá, najväčší rozvoj miest je v Taliansku – centrá zámorského 
obchodu. Vzniká nová spoločenská vrstva – mešťania – obchodníci, kupci, remeselníci. Sú 
závislí od vlastnej práce a majetku, ale nie sú závislí od šľachty.  
Uskutočňujú sa námorné plavby a objavné cesty (heliocentrický názor Kopernika a Galileiho 
o Zemi ako planéte Slnka). V roku 1492 bola objavená Amerika – K.Columbus.  
Rozvíja sa  priemysel, meštianstvo, vzdelanosť, veda a technika Vznikajú rôzne vynálezy – 
pušný prach, kompas... K rozvoju literatúry prispel Johann Gutenberg vynálezom kníhtlače. 
 
Humanizmus (z lat. humanus = ľudský) – myšlienkové a umelecké hnutie mešťanov, ktoré 
vzniklo v 14.st. v Taliansku. Vyzdvihuje právo človeka na šťastný život, slobodu, vzdelanosť 
a lásku. Rastie záujem nielen o estetické vnímanie prírody, ale aj o jej vedecké štúdium. 
Humanisti obdivovali a napodobňovali diela antických umelcov (vyzdvihuje racionalizmus – 
úctu k rozumu). Zo začiatku používali latinský jazyk, neskôr aj v národných jazykoch. 
 
Renesancia (z fr. renaissance = znovuzrodenie, obrodenie) – je spojená s humanizmom. Jej 
cieľom bolo znovuzrodenie antiky. Rozvíja sa vzdelávanie, umenie a zmyslové poznanie. 
Autori zobrazujú prirodzený vzťah človeka k životu. Diela sú písané v národnom jazyku. 
 
Znaky humanizmu a renesancie: 

• návrat k antike a antickým ideálom 
• racionalizmus – rozumové poznanie sveta  
• senzualizmus – zmyslové poznanie sveta  
• individualizmus – do popredia sa dostáva jednotlivec 
• umenie už nebolo záležitosťou úzkej skupiny ľudí, ale bolo určené pre široké vrstvy  
• literatúra sa píše v národnom jazyku, nie v latinčine  
• v popredí je literatúra náučná – životopisy, cestopisy, pedagogická literatúra 

 
 
Talianska literatúra 
Dante Alighieri 

• Božská komédia – alegorický epos v 3 častiach – peklo, očistec, raj 
Giovanni Boccaccio 

• Dekameron – cyklus 100 noviel, ktoré si rozpráva 10 mladých ľudí počas 10 dní 
na vidieku, kde ušli zo strachu pred morom 

Francesco Petrarca 
• Sonety pre Lauru 

 
Francúzska literatúra 
Francois Villon (fransoa vijon) 

• Malý testament – satira 
• Veľký testament –básne 

Francois Rabelais (fransoa rablé) 
• Gargantua a Pantagruel – román 
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Španielska literatúra 
Miguel de Cervantes Saavedra (migel de servantes sávedra) 

• Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha  
Ø 2-dielny román  
Ø pôvodne písaný ako paródia na rytierske romány 
Ø stavia do konfliktu dva svety: svet ideálov a svet skutočnosti 
Ø vystupujú tu 2 hrdinovia – Don Quijote a Sancho Panza, ktorí predstavujú 

dvojaký pohľad na svet: 
§ Don Quijote – pán, rytierstvo čistého srdca 
§ Sancho Panza – sluha, zdravý sedliacky rozum 

Ø hrdina putuje na nevládnom koni so vznešeným menom Rocinante 
a sedliakom Sanchom Panzom, ktorý ide na oslovi. Hrdina sa snaží 
pomáhať biednym a naprávať krivdy. Jeho dobrodružstvá sa končia 
zosmiešnením alebo bitkou. Nakoniec sa vracia domov, ochorie a pred 
smrťou sa zrieka svojho poblúznenia. 

Ø Konflikt 2 svetov:  
§ Don Quijote => svet ideálov (vysnívaný svet) 
§ Sancho Panza => svet skutočnosti (realita) 

 
Anglická literatúra 
William Shakespeare 
• Znaky drám: 

o neobmedzenosť tém, času, miesta 
o obraz pozemského života, kladných i záporných vlastnosti ľudí 
o hrdinovia sú silní jednotlivci, ktorí sú sami strojcami svojich osudov, ich činy 

vyplývajú z ich charakterov, preto sú často rozporne žijúce postavy, ktoré sa 
nevzdávajú svojich ideálov (ani vtedy, keď musia pre ne zomrieť) 

o postavy žien samostatne rozhodujú o svojom živote 
o príčinou tragédie je ľudská vášeň alebo náhoda 
o komické prvky nie sú ostro oddelené od tragických 
o veršovaný jazyk sa strieda s prózou (najnižšie vrstvy) 

• Znaky komédií: 
o majú neuveriteľný dej 
o sú založené na situačnej komike a na zámene osôb 
o vždy víťazia dôležité ľudské hodnoty – láska a spravodlivosť 
o vynikajú v nich ženské postavy – hrdinky sú rázne a cieľavedomé 

Ø Veselé panie z Windsoru 
Ø Sen noci svätojánskej 
Ø Skrotenie zlej ženy 

• Znaky tragédií: 
o konflikt medzi dobrom a zlom, kde dobro víťazí za cenu veľkých obetí 
o hrdinovia sú silní, odsudzovanie predsudkov, zákernosť, pokrytectvo, krutosť 
o hrdinovia sa nevzdávajú svojich ideálov, hoci sa ich osud často končí tragicky 

Ø Othello – zobrazuje najhlbšie ľudské vášne a city ovplyvnené intrigami 
Ø Kráľ Lear – ilustruje sklamanie otcovskej lásky a nevďačnosť bohato 

odmenených dcér 
Ø Macbeth – nadmerná túžba po vláde a moci vedie k spáchaniu zločinu 
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Ø Hamlet – príbeh hrdinu, v ktorom bojuje túžba po naplnení vznešených ideálov 
s pocitom povinnosti potrestať zlo, na jednej strane hlavný hrdina trpí pocitom 
nespravodlivosti, na druhej strane váha, či je on ten pravý, kto môže napraviť 
krivdu a potrestať vraha; obsahuje úvahy o zmysle života a ľudskej existencie 
• Dramatické členenie textu:  

o úvod – dramatický, neexistuje, je komentovaný autorom uvedený pred 
začiatkom hry. Môžeme povedať, že táto hra vstupuje in medias res 
(rovno do deja). 

o zápletka – Hamlet sa dozvedá o pravej smrti otca 
o zauzlenie – prípravy na pomstu. Sklame sa v priateľoch. Skúma 

správanie matky. Laertez odchádza do Paríža. Samovražda Ofélie. 
Vražda Polóna. Pokus o vraždu Hamleta. 

o vyvrcholenie – súboj medzi Hamletom a Laertom. Kráľ a kráľovná 
zomieranjú po otrávení, Laertez zomiera mečom a otravou, Hamlet bol 
tiež zasiahnutý otráveným mečom a zomiera. 

o záver – celý svet sa dozvie o pravde 
•     Konflikt: 

o vonkajší konflikt – spoločensko-morálny 
o vnútorný konflikt – nachádzajú sa vo všetkých postavách, sú 

nevyvážené u niekoho viac u niekoho menej. 
o vyplývajúca idea – dôkaz, že dobro vyhráva nad zlom a oplatí sa za to 

vynaložiť veľké úsilie 
• Syn dánskeho kráľa Hamlet sa rozhodne pomstiť smrť svojho otca, ktorého 

zavraždil vlastný brat, aby sa zmocnil trónu a oženil sa s kráľovnou vdovou. 
• Princ Hamlet vykoná pomstu až po dlhom váhaní, popritom zomierajú: Ofélia 

– Poloniova dcéra, kráľovná Gertrúda – Hamletova matka, kráľ Claudius – 
Hamletov otec, ale je aj vrahom Hamletho pravého otca, samotný Hamlet. 

• Hamlet –  je typický renesančný hrdina, humanista „muž sveta, učenec a 
bohatier“, ktorý vášnivo verí v dôstojnosť a budúcnosť ľudstva, ale zároveň si 
uvedomuje tragické medze ľudskej existencie; chce spravodlivosť, verí vo 
veľké myšlienky, čisté ľudské vzťahy, ale styk s drsnou skutočnosťou v ňom 
vyvoláva sklamanie, pesimizmus 

 
Ø Rómeo a Júlia – príbeh nešťastne končiacej veľkej lásky milencov, ktorí 

pochádzajú z 2 znepriatelených rodín vo Verone (Kapuletovcov a Montekovcov); 
rody sa zmieria nad zbytočnými obeťami svojich detí 
• Rómeo a Júlia sa napriek sporu rodičov do seba zaľúbia a požiadajú mnícha 

Vavrinca, aby ich tajne zosobášil. 
• Rodičia však nútia Júliu do sobáša s mladým šľachticom Parisom. 
• Vavrinec jej poradí, aby užila liek, po ktorom zaspí na niekoľko hodín a bude 

vyzerať ako mŕtva. 
• Vavrinec síce posiela správu Rómeovi, ale on ju však nedostane včas. 
• Rómeo sa dozvedá o Júliinej smrti, prichádza k hrobu, kam ju uložili jej 

rodičia a vypije jed, ktorý ho okamžite usmrtí. 
• Júlia sa preberie a keď vidí, že Rómeo je mŕtvy, spácha tiež samovraždu 

(prebodne sa dýkou). 
• Pri hrobe svojich detí sa napokon stretávajú obidve rodiny a uzmieria sa. 

 
Historické hry: Henrich IV., Henrich V., Henrich VI.; Richard II., Richard III. 
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Slovenská humanistická a renesančná literatúra 
 
Spoločenská situácia (1500 – 1650):  

Situáciu ovplyvnil uhorský panovník Matej Korvín, ktorý podporoval umenie 
a vzdelanosť. Na svoj kráľovský dvor pozýval vzdelancov z Talianska, ktorí sa podieľali na 
vytváraní podmienok pre šírenie humanizmu a renesancie. V r. 1465 založil Academiu 
Istropolitanu (Ister = Dunaj, polit = mesto). Boli tu vytvorené podmienky pre vzdelanie 
a kultúru, avšak po jeho smrti akadémia zanikla.  
Ďalším významným faktorom, ktorý ovplyvnil slovenských vzdelancov bolo dianie 
v Čechách – husitské revolučné hnutie. Myšlienky husitského revolučného hnutia šírili 
vzdelanci, remeselníci. V tomto období tiež prebieha reformácia. Dianie na Slovensku 
ovplyvnili aj Turecké vpády. 
 
Latinská humanistická poézia a veda 
Martin Rakovský 

• O spoločenských vrstvách v štáte a príčinách prevratov v kráľovstvách 
a cisárstvach 
Ø po latinsky napísaná veršovaná skladba, v ktorej uvádza svoju predstavu 

o zložení spoločnosti => hovorí, že každá vrstva zastáva dôležité miesto a kto 
nemá veľké bohatstvo, no nežije v chudobe, je pilierom štátu 

Ø úvahový charakter, charakterizuje 3 vrstvy (bohatí, strední, chudobní) 
Ø za hlavné príčiny rozpadu štátu označuje: súperenie panovníckych rodov, 

krutovládu, nespravodlivosť, neschopnosť panovníka, nerovnosť a bezbožnosť 
ľudu i jeho vládcov 

• O svetskej vrchnosti 
Ø po latinsky písaná veršovaná skladba, ktorá objasňuje vzorový model 

spravodlivého panovníka podľa anticko – kresť. Humanistických zásad 
 

v Obidve skladby sú napísané v elegickom distichu – spojenie pentametra 
(5-stopový) s hexametrom (6-stopový) 

 
Jakob Jakobeus 

• Slzy, vzdychy a prosby slovenského národa 
Ø latinská báseň s národno – vlasteneckými myšlienkami, ktoré signalizujú 

prebúdzanie národného povedomia u meštianstva 
Ø vystupuje tu matka Slovákov, ktorá narieka nad strašným osudom svojich detí 
Ø rozpráva Kristovi o pohromách, vojnách, tureckých vpádoch = prosí nebesá 

o pomoc 
Ø toto dielo sa zvykne správať ako literárny útvar zastupujúci 1. slovenský 

národný epos 
 
Ján Jesenius 

• uskutočnil 1.verejnú pitvu v Prahe a svojimi spismi kliesnil cestu modernej  
lekárskej vede 

 
Vavrinec Benedikt z Nedožier 

• napísal 1.systematickú gramatiku češtiny – poukázal na rozdiely medzi  
češtinou a slovenčinou, otvorene sa hlásil medzi Slovákov 
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4. Svetová a slovenská literatúra obdobia baroka 
Ø (J. A. Komenský; H. Gavlovič; M. Bell) 

 
Rozvíja sa v období (16.st. – 18.st.). 

Barok (z portug. barocco – nepravidelná perla) – vznikol v Španielsku a Taliansku. 
Vyznačuje sa pesimizmom (vanitas vanitatum – márnosť nad márnosť), ale aj zvýšeným 
senzualizmom (zmyslovým vnímaním), dekoratívnosťou, nádherou, nadnesenosťou 
a protikladmi v štýloch a štylistike. 
 
Znaky baroka: 

• pesimizmus, zúfalstvo a beznádej, začína nedôvera v pozemský život, ľudia sa 
utiekajú k Bohu 

• princíp vanitas vanitatum – márnosť nad márnosť => všetko je pominuteľné 
• iracionalizmus – popiera vedecké poznanie 
• vyzdvihovanie nadpozemských a nadosobných hodnôt 
• rétorickosť 
• dekoratívnosť – ozdobnosť 
• pompéznosť – veľkoleposť 
• patetickosť – nadnesenosť 
• autor chcel ohúriť človeka a zapôsobiť na jeho zmysli 
• barokové protiklady: 

o túžba po večnom živote/strach zo smrti 
o pozemská zmyslovosť/náboženský mysticizmus 
o túžba po pozemskej nádhere/pominuteľnosť 
o pompézny štýl/jednoduchý hovorový štýl 

• diela sú poznačené kresťanskou ideológiou 
• senzualizmus – zmyslové vnímanie 
• literárne diela využívajú veľké množstvo umeleckých prostriedkov, symbolov, 

znakov, trópov – antitéza a hyperbola, figúr 
• barok čerpá z renesancie – túžba človeka po poznaní, zmyslovosť a zmyselnosť, 

hyperbolizácia negatívnych javov  
 
 
Talianska baroková literatúra 
Torquato Tasso 

• Oslobodený Jeruzalem – náboženský hrdinský epos o osudoch 1.križiackej 
výpravy; sú tu zobrazené 2 témy: 

o svet zbraní 
o svet ľudských citov 

 
 
Anglická baroková literatúra 
John Milton 

• Stratený raj – biblický príbeh o stvorení sveta až po vyhnanie Adama a Evy 
z raja; hlavná postava je Satan  

• Raj znovu nájdený – pokúšanie Krista na púšti 
 

  



Poznámky zo študentského portálu Zones.sk                                                       www.zones.sk 
 

 13 

Nemecká baroková literatúra 
Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen (fon grimlshauzen) 

• Dobrodružný Simplicius Simplicissimus – román o osudoch chlapca (Simplicius 
– prostáčik), ktorý utiekol z domova obsadeného vojakmi 

 
 
Česká baroková literatúra  
Ján Amos Komenský – učiteľ národov – 28.3. Deň učiteľov  

• Labyrint světa a ráj srdce  
Ø filozoficko – náboženské dielo 
Ø svet zobrazuje ako mesto, ktorým prechádza autor – pútnik so svojimi 2 

sprievodcami – Vězvěd Všudybud a Mámení 
Ø Vězvěd Všudybud – zosobňuje úsilie človeka 
Ø Mámení – zosobňuje vlastnosti človeka pohodlného, ktorý sa prispôsobuje 

klamom a nedostatkom sveta  
Ø nemilosrdne odsúdil ľudskú hlúposť, obmedzenosť, sebectvo, chamtivosť 

a nespravodlivosť  
Ø autor utečie z povrchného sveta „z labyrintu sveta“ do svojho vlastného 

vnútra a len tu „v raji srdca“, nachádza Krista a pravý pokoj 
Ø nápravu sveta si predstavoval v nábožensko – mravnom zmysle  

• Didactica Magna = Veľká didaktika 
Ø didaktika – náuka o metódach 
Ø v tomto diele sústredil všetky svoje názory na výchovu človeka:  

o človek má byť vychovávaný (vzdelávaný) celý život, vyučovanie 
má prebiehať v materinskom jazyku, výchova má prebiehať 
v súlade s prírodou  

o nemajú sa robiť skoky vo vzdelávaní, treba postupovať od 
jednoduchšieho k zložitejšiemu a vyžadoval aktivitu od žiakov 

o školy majú byť bez rozdielu majetku a pohlavia 
• Brána jazykov otvorená  – významná učebnica latinčiny 
• Svet v obrazoch – Orbis Pictus – jazyková obrázková učebnica  
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Slovenská baroková literatúra 
 
Spoločenská situácia (1650 – 1780):  

Barokové obdobie sa v Uhorsku vyznačovalo upevnením feudalizmu a prehĺbením 
hospodárskeho a spoločenského úpadku. Opäť rastie moc feudálov a cirkvi. Veľký podiel na 
úpadku mali aj turecké vpády, habsburské vojská, povstania šľachty a protireformačné boje. 
Administratívnym, náboženským a literárnym jazykom bola aj naďalej latinčina 
a slovakizovaná čeština. 
 
Literárny barok sa rozčleňuje na: 

• náboženský (katolícky a evanjelický) literárny barok 
•  svetský literárny barok 

 
1. Náboženský barok 
• charakteristický je záhrobný život, pominuteľnosť, márnosť a zbytočnosťou svetských 

vecí, v popredí je náboženský mysticizmus 
Benedikt Sőllőši 

• Cantus catholici 
Ø 1.tlačený katolícky spevník 
Ø v latinskom úvode autor vyzdvihuje cyrilometodskú tradíciu a chváli 

slovenskí ľud 
 
2. Svetský barok 
• slabšie rozvinutý ako náboženský, viacej pripútaný k pozemskému životu 
Peter Benický 

• Slovenské verše – zbierka básní, v ktorých zobrazuje ľudské chyby i prednosti, 
moralizuje a dáva rady 

 
Hugolín Gavlovič  

• Valaská škola mravúv stodola  
Didakticko – reflexívna poézia  
Prebásňovali sa v nej ĺudové príslovia, ktoré obsahovali mravné ponaučenia a návody, 
ako sa zachovať v akejkoľvek životnej situácii. Zverejňovali sa v rukopisnej podobe, 
až neskôr verše vydávali tlačou 

Ø Valaská škola – životná múdrosť a skúsenosť spísaná medzi pastiermi 
Ø mravúv stodola – mravné ponaučenia a praktické rady o životných 

otázkach na základe náboženských, svetských a morálnych zásad 
Ø príručka o dobrých mravoch určená pre obyčajných, jednoduchých ľudí  
Ø zaoberá sa tu jednoduchým človekom a pomáha mu orientovať sa 

v rôznych situáciách, hovorí mu, ako sa má správať v manželstve, ako má 
zachádzať s peniazmi, nabáda ho, aby žil cnostne a bohabojne  

Ø zároveň ho vystríha pred nešvármi ako opilstvo, pýcha, lakomstvo, 
chamtivosť  

Ø písané zrozumiteľným jazykom, humorne, využitie prísloví a porekadiel  
Ø v tomto diele autor zobrazuje: 

o opilstvo – Hle človek opilý – žádnemu nemilý, Kde gazdina 
korhelkyna, tam je prázdná kuchyna (v opitosti rozbila všetky hrnce 
kúpené na jarmoku)  
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o ironizuje všemohúcnosť peňazí – Peníze všechno múžú 
o lásku k vlasti – Vlasť svoja každému milá 
o lásku k poddanému ľudu a antipatiu voči pánom – Bohatý má 

mnoho penez a chudobný detí 
o odpor k vojne; význam vzdelania a učenosti 

 
Ján Simonides  

• Väzenie, vyslobodenie a putovanie 
 

Samuel Hruškovic 
• Život Samuela Hruškovica 

 
Móric August Beňovský 

• Pamäti a cesty grófa Mórica Augusta Beňovského  
 
Matej Bel  

• Historicko – zemepisná vedomosť o novom Uhorsku  
Ø vrcholné dielo encyklopedického zamerania  
Ø v 4 zväzkoch sa dotýka zemepisných, historických, národných problémov 

uhorských stolíc  
Ø vyzdvihoval pracovitosť Slovákov  

 
Adam František Kollár 

• O pôvode a stálom používaní zákonodarnej moci 
 

Ján Baltazár Magin  
• Ostne.. alebo obrana  
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5. Idea slovanskej vzájomnosti, slobody a národnej hrdosti 
v literárnom diele J. Kollára a J. Hollého 
 
SVETOVÁ SPOLOČENSKÁ SITUÁCIA: 

Začiatkom 18. storočia sa rozvíjajú prírodné vedy, vzdelanie a preto sa toto obdobie 
volá osvietenským. Jeho predstavitelia zdôrazňovali racionalizmus (racio = rozum), 
filozofický smer, ktorý uznáva rozum a teda princíp vlastného myslenia.  Na myšlienky 
racionalizmu nadviazalo osvietenstvo. 
 
OSVIETENSTVO:  

Myšlienkové hnutie 18.storočia, ktoré pôvodne vzniklo v Anglicku a postupne 
ovplyvnilo celý politický vývin v Európe. V rôznych krajinách malo rôznu podobu, ale 
najrozsiahlejšiu formu a dôsledky nadobudlo vo Francúzsku.  
Osvietenstvo malo protifeudálny a proticirkevný charakter. Vyjadrovalo právo jednotlivca na 
nezávislosť myslenia, na slobodu presvedčenia. Osvietenstvo postavilo proti viere rozum, 
proti dogmám a poverám postavilo zmyslovú skúsenosť a poznanie. Kládlo dôraz na 
vzdelanie. Najznámejšími predstaviteľmi boli Voltaire a tzv. encyklopedisti – Diderot, 
Montesquieu, Jean Jacques Russeau. 
 
SPOLOČENSKÁ SITUÁCIA NA SLOVENSKU:  

Náš štát bol v tomto období začlenený do Rakúskej monarchia. Toto obdobie je tiež 
obdobím Národného obrodenia. Rozumieme tým obdobie, v ktorom sa národní buditelia 
usilovali pozdvihnúť svoj národ po národnej, kultúrnej, hospodárskej a politickej stránke. 
Jedinou oporou pri formovaní národného uvedomenia bol ľud a z neho pochádzajúca 
inteligencia – kňazi a učitelia. Uvedomovali si, že jednotný spisovný jazyk by prispel k 
šíreniu vzdelanosti i k vzniku národnej literatúry, pomocou ktorej by bolo možné upevňovať 
národné povedomie. 
 
ZNAKY SLOVENSKÉHO OSVIETENSTVA :  

• je to obdobie reforiem Márie Terézie a jej syna Jozefa II., ktorí ukončili bratovražedné 
boje medzi katolíkmi a evanjelikmi, zrušili žobravé mníšske rehole, ktoré sa 
nezaoberali vzdelávacím procesom, obmedzili sviatky, uvoľnili cenzúru, podporili 
literatúru a tlač, žiadali národné jazyky 

• je to hnutie protifeudálne a proticirkevné, ktoré sa zakladalo na dôvere v osvietený 
rozum, osvietenci teda postavili proti viere rozum, proti dogmám a poverám zmyslovú 
skúsenosť a poznanie, pričom kládli dôraz na vzdelanie 

• viedlo boj proti predsudkom, poverám a presadzovalo slobodu myslenia 
• malo ľudový ráz, t.j. inteligencia pochádzala z ľudu 
• prekvitala osvetová činnosť, mladí katolícki kňazi v Trnave sa rozhodli vychovávať 

ľud, preto vydávali knihy, šlabikáre, učebnice 
• vychádza periodická tlač (Prešpurské noviny, Týdenník) 
• katolíci ( Jozef Ignác Bajza, Anton Bernolák ) sa snažili vytvoriť jednotný spisovný 

jazyk 
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SLOVENSKÉ NÁRODNÉ OBRODENIE (SNO) 
 
Národné obrodenie – je to proces, v ktorom národ získava znaky novodobého moderného 
národa – jednotné územie, tradície, jazyk, kultúru, národné symboly, národnú politickú 
reprezentáciu; najdôležitejšou úlohou v SNO bola integrácia slovenskej literatúry a kultúry 
na základe jednotnej národnej myšlienky. 
 
SNO prebiehalo v 4 etapách: 
1.etapa SNO (1780 – 1820):  

• Prevládajú 2 vierovyznania – katolícke a evanjelické. 
• Hlavnou úlohou bolo vytvoriť a uzákoniť jednotný spisovný slovenský jazyk. 

Prvý pokus o spisovný jazyk Jozefa Ignáca Bajzu bol však neúspešný (ostal nám 
však prvý slovenský román – René mládenca príhody a skúsenosti).  

• Bernolákovcom išlo o kodifikáciu slovenčiny a založenie Slovenského učeného 
tovarišstva. 

• O uzákonenie prvého spisovného slovenského jazyka sa zaslúžil Anton Bernolák, s 
ktorým spolupracovala skupina mladých kňazov známych ako bernolákovci. Ako 
základ jazyka si zobral kultúrnu západoslovenčinu. Jazyk, známy ako 
bernolákovčina, bol kodifikovaný v roku 1787. Nespojil však všetkých Slovákov, 
bol tvrdý a evanjelici používali biblickú češtinu.  
 

2.etapa SNO (1820 – 1835): 
• Úsilie dostať bernolákovčinu do života ľudí prostredníctvom spolkov, nedeľných 

škôl, časopisov, literárnych diel a pod. 
• Almanach Zora začal vydávať časopis Spolok milovníkov reči a literatúry 

slovenskej. 
• Založenie Slovenského čitateľského spolku. 
• Na čelo katolíkov sa postavili J.Hollý a M.Hamuliak. 
• Na čelo stúpencov biblickej češtiny J.Kollár a P.J.Šafárik. 

 
3.etapa SNO (1835- 1843): 

• V Bratislave vyšiel almanach Plody ako ideový a literárny manifest štúrovcov. 
• Pamätná vychádzka študentov na hrad Devín, kde sa zaviazali vernosťou slobode, 

pozdvihnutím národného života a prijali slovanské mená. 
• Začína sa hnutie štúrovcov, tzv. „romantickej generácie“. 

 
4.etapa SNO (1843 – 1848): 

• Kodifikovanie slovenčiny r.1843 a revolúcia. 
 
 
Ján Hollý 

• pochádza z roľníckej rodiny z Borského Mikuláša 
• vyštudoval za katolíckeho kňaza 
• po vyhorení fary v Maduniciach utrpel ťažké popáleniny, a tak odchádza na Dobrú 

Vodu k svojmu priateľovi, kde aj zomrel 
• silný zástanca Bernoláka a zároveň najmladší bernolákovec 
• predstavuje vrchol slovenského klasicizmu 
• skôr ako začal tvoriť, preložil Homéra, Vergília a Teokrita 
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1. preklady 
o prekladá z antiky do bernolákovčiny 
o prekladal Vergíliove diela 

2. žalospevy 
o smúti nad biednym a zlým postavením slovenského národa 
o vyjadrovanie žiaľu, smútku, aktuálne problémy 

3. ódy 
o oslavné piesne 
o oslavuje priateľov, svetských a cirkevných hodnostárov, víťazných predstaviteľov 

Slovákov 
4. selanky 

o epické básne, v ktorých oslavuje pokojný a čestný život pastierov, žijúcich 
v prírode, prírodu, svoje okolie, veľkosť slovanstva, rovnováha majetku 
a postavenia 

5. eposy 
o čerpajú z histórie 

 
• Cyrillo – Metodiada 
• Sláv 
 
• Svatopluk 

Ø hrdinský epos v 12 spevoch 
Ø čerpá z námetu z Veľkej Moravy 
Ø pred každým spevom je stručný obsah 
Ø epos začína propozíciou, pokračuje invokáciou a in medias res 
Ø napísané v časomiere, využitý hexameter 
Ø dejovou osnovou je Svätoplukova cesta k víťazstvu nad Nemcami a boje medzi 

slovenskými a nemeckými vojskami 
Ø ako 1. spracúva motív hrdinskej smrti, povýšený nad život v otroctve 

(pokračovateľom sa stal S. Chalupka - ...voľ nebyť ako byť otrokom...) 
Ø dej spracúva postupne v 12 spevoch – Svätoplukovo väznenie (Nemcami), jeho 

oslobodenie, prípravy na boj, dobývanie Devína, Svätoplukov prechod na stranu 
Slovákov, víťazstvo Svätopluka v boji s Britwaldom 

Ø narúšanie antiky: do deja nezasahujú bohovia, vedľajšie dejové línie sú oveľa 
dôležitejšie ako tie v antike, nepoužíva vznešený, kvetnatý jazyk 

Ø narušenie klasicizmu v postave Svätopluka: narušená trojjednota dobra, krásy a 
pravdy 

Ø v tomto diele sú zobrazené 3 základné idei: 
o Idea slobody – boj Slovákov o samostatnosť slovanského kráľovstva; autor 

nazýva slobodu – drahou, milou, krásnou, vzácnou...  
o Idea národnej hrdosti – predstavil tu Veľkomoravskú ríšu ako veľký národný 

štát Slovákov, čo malo vzbudiť v našom národe, ktorý bol neuznávaný 
a pokorovaný, pocit národnej hrdosti sebavedomia v prítomnosti a malo to 
vzbudiť dôveru do budúcnosti 

o Idea humanity – autor proti dobyvačnosti nepriateľa stavia slovanskú 
pokojamilovnosť, pohostinnosť, spevavosť a tvorivú prácu; vyzdvihuje tu, že 
Slovania kedysi nepoznali otroctvo, že si boli všetci rovní; mnohí, ktorí 
spôsobovali Slovanov príkoria zahynuli (Avari, Góti, Húni,...); zdôrazňuje, že 
Slovania žijú a budú žiť so slávou, hoci sú momentálne utláčaní 
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Ján Kollár 
• evanjelický kňaz 
• jeho životnú filozofiu ovplyvňujú životné skúsenosti: 

v najviac na neho vplýva študijný pobyt v Jene 
v láska k Frederike Schmidtovej, ktorá mu spôsobuje bolesť (Mína) 
v prechádzky v okolí Jeny, kde nachádza pozostatky po starých Slovanov, ktorí 

asimilovali (národne zanikli) 
v obdobie osláv Lutherovej reformácie v Nemecku 

- oslavy vyvolávajú obdiv (nemecká spolupatričnosť a vlastenectvo) 
- oslavy vyvolávajú strach (nemecký šovinizmus) 

 
• Básně Jána Kollára 

Ø zbierka sonetov, v ktorých Mínu ospevuje ako symbol krásy 
Ø obsahuje vlastenecké, lyrické i ľúbostné básne 

 
• Slávy dcéra 

Ø lyricko-epická skladba písaná slovakizovanou češtinou 
Ø 1.krát vyšla v roku 1824 a mala 3 spevy, 2.krát vyšla v roku 1832 a mala Prědzpěv a 5 

spevov: 1.Sála, 2.Labe, Rén, Vltava, 3.Dunaj, 4.Léthé, 5.Acheron 
 
Předzpěv 

• najdôležitejšia časť diela Slávy dcéra 
• je napísaný časomerným veršovaným systémom (elegickým distichom) 
• je to elégia (žalospev) nad slovanskou minulosťou, v ktorej víťazilo násilie nad 

spravodlivosťou  
• z veršov sa ozýva idea humanity, ktorá má byť vo vzťahoch medzi národmi na 

1.mieste 
 
Aj, zde leží zem ta před okem mým slzy ronícím … smúti nad prítomnosťou 
někdy kolébka, nyní národu mého rakev.  … kontrast medzi prítomnosťou  

a minulosťou 
Stuj, noho! posvátná místa jsou, kamkoli kráčíš, … slávna minulosť 
k obloze, Tatry synu, vznes se, vyvýše pohled, … vyzýva Slovanov k hrdosti 
neb raději k velkému přichel tomu tam se dubisku, … vyzýva Slovanov, aby sa prichýlili     

k Rusku      
jenž vzdoruje zhoubným až dosaváde časum        (slobodný štát) 
Však času ten horší je človek, jenž berlu železnou … kritizovanie tých, čo utláčajú Slovanov 
v těchto krajích na tvou, Slávu, šijí chopil.   
Horší nežli divé války, hromu, ohně divejší,  … kritizovanie odrodilcov 
zaslepenec na své když zlobu plíme kydá. 
Ó věkové dávní, jako noc vukol mne ležícií,  … spomína na slávnu minulosť Slovanov,     

    že žili 
ó krajino, všeliké slávy i hanby obraz!     na území od Labe po Vislu, od Dunaj     

po 
Od Labe zrádného k rovinám až Visli nevěrné, Baltické more a smúti nad ich 

asimiláciou 
od Dunaje k hltným Baltu celého pěnám; 
krásnohlasý zmužilých Slovanu kde se někdy ozýval, 
aj, oněmělť už, byv k úrazu zášti, jazyk. 
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5. spevov: 
1. Sála  

• básnik sa vyznáva zo svojej lásky k Míne a spája ju s láskou k národu 
• na otázku: „Miluješ ti vlast svou více čili Mínu?“ autor porovnáva meč a 

šíp(ako znak boja za vlasť) s domovinou a krásou Míny 
• nakoniec vyberie srdce z hrudi, rozpolí a vraví: „Jednu vlasti pulku, druhou 

Míne.“ 
• v závere spevu sa básnik lúči s Mínou a sľubuje jej vernosť 

 
2. Labe, Rén, Vltava 

• v tomto speve básnik prechádza po slovanských krajoch vyznačenými riekami 
a pripomína si slávu minulosti i krivdy na Slovanov 

• tu pekne vidno myšlienku slovanskej vzájomnosti – zamýšľa sa nad tým, že 
činy obyčajného človeka môžu byť lepšie ako veľké historické činy 

• jeho smútok po rozchode s Mínou spája s utrpením Slovanov 
 

3. Dunaj 
• Kollár prichádza na Slovensko  
• naďalej zobrazuje utrpenie Slovanov, ale vidina zjednoteného Slovanstva ho 

utešuje a dáva mu silu predvídať budúcnosť Slovanov – má víziu slávnej 
budúcnosti 

• opäť ospevuje svoju lásku a smútok, keďže nemôže byť s ňou 
• láska k Míne sa mu zdá byť neperspektívna, a preto básnik túži stretnúť Mínu 

po smrti 
 

4. Léthé = nebo 
• slovanské nebo – prechádza s údajne mŕtvou Mínou po slovanskom nebi, aby 

oslávil všetky vynikajúce slovanské osobnosti  
• zároveň zatracuje nepriateľov a zradcov a chváli vlastencov  

 
5. Acheron = peklo 

• slovanské peklo – autor sa dostáva do pekla, kde zatracuje neprajníkov, 
zradcov a škodcov Slovanov (napr. jezuiti páliaci knihy, ale aj Napoleon za 
prepadnutie Ruska) 

 
v ZHRNUTIE – autor sa snaží sa prebudiť povedomie slovanských národov, keď 

kričí k ľuďom aby sa nedrobili, ale spájali. Vyjadruje myšlienku slovanskej 
vzájomnosti – ktorú chce dosiahnuť pod ochranou najsilnejšieho národa Slovanov 
- Ruska. Silnú lásku k svojej Míne pripodobnil k láske k vlasti. 

 
Vlastenecké znelky v skladbe:  

Ø kritika národných chýb, roztrieštenosť národných síl 
Ø slovanská nesvornosť a napodobňovanie cudzích jazykov neprispieva k uskutočneniu 

národných cieľov 
Ø volá po národnej hrdosti, odvoláva sa pritom na veľkolepú slovanskú minulosť 
Ø vystupuje proti potupovaniu domoviny (slivovica...) 
Ø v popredí je budúcnosť Slovákov, ktorú im môže zabezpečiť len poctivá práca 
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Ľúbostné znelky v skladbe:  
Ø láska Kollára k Míne 
Ø šťastie z lásky i úprimnej z rozlúčenia 
Ø spojenie vlasteneckého citu s ľúbostným 
Ø zachytáva svoj postoj k láske (romantická citlivosť) 
Ø ak človek nemiluje je slepý 
Ø láska k žene je základom 
Ø delí svoje srdce na polovicu – polku venuje vlasti a polku Míne (kontrast so 

Sládkovičom) 
 

Prvky klasicizmu v diele:  
Ø prvky antickej mytológie - mená, motívy 
Ø prvky racionalizmu vo vlasteneckých úvahách 
Ø rozdelenie Kollárovho srdca na polovicu  

  
Prvky romantizmu:  

Ø otvorené priznanie sa k láske 
Ø historické námety a obrazy prírody 
Ø v 1. speve je zobrazený cit, rozpor medzi svetom a osobnosťou básnika 

 
Poézia má klasicistický charakter, city boli nahradené zovšeobecneniami a konkrétna žena sa 
premenila na nadpozemskú alegorickú Mínu. Skladba je postavená na protikladoch: minulosť 
prítomnosť, národná rozdrobenosť – ideál svornosti, láska – žiaľ nad rozchodom s milovanou 
osobou.  
 

• O literárnej vzájomnosti medzi kmeni a nárečiami slávskymi  
Ø praktický návod na uskutočnenie myšlienky slovanskej vzájomnosti 
Ø sú tu jeho názory na slovanstvo 

 
• Národné spievanky 

Ø zozbieral vyše 2500 ľudových a umelých piesní zo Slovenska, Čiech a Moravy 
Ø stali sa východiskom pre prácu štúrovcov 
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6. Svetový romantizmus 
Ø (V. Hugo a iní autori) 

 
Romantizmus a preromantizmus (koniec 18. st. – ½ 19. st.) 

V tomto období dochádza k rozpadu feudalizmu. Vo Francúzsku prebieha buržoázna 
revolúcia. Nastupuje kapitalizmus po revolúciách vo Francúzsku a Španielsku a po 
revolučných rokoch 1848-49.  
Heslo franc. revolúcie: Sloboda – Rovnosť – Bratstvo. 
Kapitalistické  vzťahy ovládli spoločnosť a jednotlivec stráca istotu. Nové protirečenia sa 
mu zdajú byť rozumovo neriešiteľné – proti rozumu zdôrazňuje cit. Človek od revolúcii 
očakával  vyslobodenie, ale v realite nastáva pocit smútku, sklamania, beznádeje. Preto sa  
uchyľuje k snom. 
  
Romantizmus – myšlienkový a umelecký smer, v ktorom autor zobrazuje svet podľa svojich 
predstáv. Charakteristická je idealizácia  stredovekej kultúry, nezáujem o prítomnosť, 
kultom osobnosti a citom. Vychádzal z idealistickej filozofie (Hegel), ktorá zdôrazňovala 
subjektivizmus, individualizmus (absolútnu slobodu jednotlivca), vieru a inštinkt. 
Individuálne gesto vzbury prechádza do titanizmu a démonizmu. 
 
Znaky romantizmu: 

• rozpor sna, túžby a skutočnosti – základný konflikt 
• harmonizácia kontrastov – škaredosť-krása, sú v protiklade, ale vytvárajú súlad 
• individualizmus – v spoločnosti sa zdôrazňovala úloha jednotlivca 
• sentimentalizmus – filozofický a literárny smer, ktorý sa pri poznávaní objektívneho 

sveta opiera o city a citové zážitky a odmieta rozumové mudrovanie   
• titanizmus – kult silného jedinca, ktorý vzdoruje osudu a pomáha ľudstvu 
• historizmus – zdôrazňujú sa dávne slávne činy národa, hlavne slovanských, snaha 

pozdvihnúť sebavedomie národa 
• autoštylizácia – autor opisuje sám seba, uzatvára sa do seba, do svojich túžob, snov, 

túži po plnom živote, láske, vzniká nový hrdina – často je tulák, vyhnanec, žobrák  
• idealizmus – nová filozofia – uprednostňovanie hmoty pred ideou – Hegel 
• iracionalizmus – filozofický smer, ktorý popiera vedecké rozumové a logické 

poznávanie a za jediný zdroj poznania  považuje zmyslovú skúsenosť, city a 
myšlienky 

• synkretizmus – splývanie jednotlivých literárnych druhov a žánrov 
• prevláda hovorový štýl a ľudová slovesnosť – stáva sa zdrojom pre literatúru  

 
• Téma – všetko, čo je  vhodné na umelecké zobrazenie daného konfliktu – príbehy 

z minulosti, vízie do budúcnosti, výzvy do revolúcie, lyrické príbehy osobných 
vzťahov 

• Základný dejový konflikt – je medzi túžbou a skutočnosťou (snom a skutočnosťou) 
Ø naplnenie – na základe spoločenskej situácie –> človek má sny –> realita mu 

neposkytuje naplnenie, zrealizovanie 
Ø riešenie – vždy je vonkajšia skutočnosť silnejšia <=> človek ostane akoby 

porazený, často umiera, lebo ide za svojim snom –> je ochotný obetovať život 
pre svoje sny = morálny víťaz 
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• Typický hrdina – nový typ hrdinu, je veľmi vášnivý 
Ø výnimočná postava vo výnimočných situáciách, bojujúca o uskutočnenie 

vlastných   ideálov (žobráci, pútnici, vydedenci spoločnosti, neprispôsobivý, 
žoldnieri) 

Ø je vo večnom konflikte so spoločnosťou, často vo svojom zápase 
o uskutočnenie šťastia (za seba) hynie  

Ø je často autoštylizáciou autora 
• Prostredie – temné, pochmúrne, strašidelné, tma, hmla, podsvetie (symbol zakrývania 

pravdy; všetko čo znejasňuje priestor)  
• Jazyk – autori sa opierajú predovšetkým o hovorovú reč, ak treba vyššiu štylizáciu, 

tak hovorovú reč do nej komponujú (snaha o priblíženie sa k najjednoduchšiemu 
čitateľovi); slovná zásoba – je poznačená silnou expresivitou. 

 
 
Francúzska romantická literatúra 
Victor Hugo 

• najväčší svetový romantik, dramatik, prozaik, básnik, esejista 
• je zakladateľom francúzskeho romantizmu 
• bol členom Francúzskej akadémie, získal šľachtický titul  
• po revolúcii sa stal republikánom 
• po nástupe Napoleona odchádza do exilu, 18. rokov bol mimo Francúzska 
• po návrate do Francúzska dostal vyznamenanie, stal sa najslávnejším mužom 

Francúzska  
TVORBA: 
1. písal poéziu: 

• Kontemplácie – lyrické básnické zbierky 
• Legenda vekov – cyklus epických básní, v ktorých sa autor pokúsil vyjadriť „pochod 

ľudstva od temnôt k ideálu“  
 
2. písal dramatické hry: 

• Cromwell – predhovor k tejto dráme sa stal manifestom romantizmu 
• Hernani (ernani) – hlavná postava je mladý muž, ktorý bojuje za česť, dokonca 

obetuje za ňu lásku i život 
• Ruy Blas (ru bla) – veršovaná dráma o láske kráľovnej a sluhu 

 
3. písal prózu: 

• Deväťdesiattri – historický román z čias veľkej francúzskej revolúcie, ktorý 
vyjadruje vieru v lepšiu budúcnosť  

• Robotníci mora – román, o chudobnom rybárovi, ktorý sa vzdá lásky k dievčine, keď 
zistí, že ľúbi iného – volí smrť 

• Bedári – román, ktorého hlavný hrdina je Jean Valjean (žan valžan) 
Ø bol nespravodlivo odsúdený na galeje, ale keď sa mu po 20. rokoch podarí utiecť, 

ukradne biskupovi 2 svietniky 
Ø chytia ho, ale biskup vyhlásil, že mu ich daroval 
Ø táto láskavosť ho dojala a začal žiť nový život, chcel naprávať krivdy a pomáhať 

biednym 
Ø jeho život bol plný napätia a dobrodružstiev 
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• Chrám Matky Božej v Paríži – historický román, ktorý zachytáva Paríž v 15.st. 
Ø príbeh osudového vzťahu ohyzdného Quasimoda, krásnej Esmeraldy 

a pokryteckého kňaza Frolla 
Ø Miesto a čas deja: Námestie Gréve Notre Dame (chrám, monumenty), 6.1.1482, 

15.storočie, stredovek 
Ø Téma: odsúdenie a obraz feudálnej spoločnosti odlišných, nenaplnenie túžob 

v oblasti lásky, zároveň poučenie o staviteľstve 
Ø Motívy: 

o spoločenský – snaha oslobodiť sa od zaostalosti, stredovekej tmy, vzťahov 
medzi spoločenskými vrstvami 

o osobný – láska, príbeh lásky čistej, materskej, zvrhlej 
o odborný – odborné, filozofické postrehy a rady 

Ø Konflikty a ich naplnenie + riešenie: 
o vnútorné – v dušiach postáv, i v autorovi, v rámci postáv dáva do 

konfliktu zjav a dušu  a spoločenské postavenie a dušu; človek je  
predurčený svojím postavením, bohatstvom a krásou na zaradenie sa medzi 
ušľachtilé osobnosti, nie vždy vyniká čistým a morálnym charakterom 

o spoločenský – naplnený bojom za spravodlivosť, slobodu, proti bezpráviu 
a bojom medzi vrstvami, vzbura, človek sa nevie zmieriť s realitou, 
parížska chudoba strhá okovy cirkevného tyrania, nevedomosti a neslobody 
v prospech oslobodenia a ľudskosti, dokáže povstať z tmy a bojovať 

o morálny – čistá, úprimná láska sa bije s nečistou, hrubou, vypočítavou; 
jedinú budúcnosť má láska čistá, úprimná, morálna, chorá vášeň vedie 
človeka do skazy  

Ø Prejavy lásky: 
o Esmeralda – Claude Frollo: láska jednostranná, zvrhlá, násilná, hrubá, 

keď CF zistí, že E sa takej láske nepodrobí, prechádza do nenávisti, 
Esmeraldina láska ku P dokáže odolávať  

o Esmeralda – Phoebus: jednostranná, P sa necháva milovať, považuje E 
len za dočasné pobavenie, nechá ju na popravisku 

o Quasimodo – Esmeralda: jednostranná, až hlboký cit, oddaná láska, ktorá 
chráni, E pociťuje súcit, ale nedokáže milovať Q, on je škaredý, vzbudzuje 
odpor, Q zo zúfalstva zhodí CF 

Ø Postavy: 
o kladné – obetavosť, ušľachtilosť, morálna čistota, ľudskosť, hrdinstvo: 

Quasimodo, Esmeralda, ľud 
o záporné – sebectvo, pokrytectvo, morálna ošklivosť: Claude Frollo, 

Phoebus, skupiny sudcov, cirkev 
o P. Gringoire – je komplikované zovšeobecniť ho, správa sa rozporne, 

akoby nahrádzal rozprávača 
Ø Kompozícia: 

o Expozícia: voľba kráľa bláznov, láska ku Esmeralde 
o Zápletka: prepadnutie Esmeraldy na príkaz Frolla, zachráni ju Phoebus, do 

ktorého sa zaľúbi 
o Zauzľovanie: aby si zachránila život, vydá sa za Gringoira (neúspešný básnik) 
o Vyvrcholenie: Frollo prebodne Phoebusa, zločin padne na Esmeraldu, Frollo 

ju oslobodí pod podmienkou, že sa za neho vydá  
o Dejový obrat: zachráni ju Quasimodo, ujde do chrámu, z tade ju vezme Frollo 
o Rozuzlenie: Quasimodo zhodí z chrámu Frolla, ľahne si k mŕtvej Esmeralde 

a zomiera 
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Nemecká romantická a preromantická literatúra 
Útlak, nesloboda a nepokojnosť vyvolalo v Nemecku hnutie nazvané Sturm und 

Drang – Búrka a vzdor. Jeho príslušníci sa búrili proti vtedajšej spoločnosti a postavili sa 
proti nadvláde rozumu a žiadali uplatnenie všetkého, čo je pre človeka prirodzené – cit, vášeň, 
láska, sloboda. 
 
Johann Wolfgang Goethe 

• Prometeus – óda; Antický hrdina slúži ako vzor, ktorá chce osláviť človeka – 
     veriaceho vo vlastné činy 

 
• Utrpenie mladého Werthera 

Ø román písaný formou listov, zápiskov a denníka 
Ø mladý vzdelaný muž – Werther sa zaľúbi do nevesty svojho priateľa – Lotty 
Ø mladík rieši konflikt medzi cťou a láskou samovraždou a taktiež sa nedokáže 

vyrovnať s rozpormi medzi snom a skutočnosťou  
Ø jeho smrť vyznela ako protest proti vtedajšej spoločnosti 
Ø Werner – mladý vzdelaný maliar, pochádza zo strednej vrstvy, je typickým 

romantickým hrdinom, lebo dokáže oceniť city aj o druhých  
Ø Lotta – krásna dievčina, žije na vidieku, stará sa o svojich súrodencov, nemá 

záporné vlastnosti 
Ø Albert – Lottin snúbenec, nemá záporné vlastnosti 
Ø román má 2 roviny: 

o vzťah Werthera k Lotte – nešťastná láska, Werther si uvedomuje 
beznádejnosť vzťahu, lebo nechce zasiahnuť medzi ňu a Alberta. Keď 
sa Albert vráti, spriatelia sa, ale priateľstvo je len zdanlivé. Vedie dlhé 
rozhovory s Lottou a v jednej z nich hovoria o samovražde. Werther sa 
rozhodne svoje city vyjadriť a napíše Lotte báseň. Lotta pred ním utečie 
a Werther sa rozhodne spáchať samovraždu.  

o vzťah Werthera k spoločnosti – Werther túži po slobode, spoznáva 
pokrytectvo spoločnosti, ktorá ho obklopuje, túži po postavení, kariére. 
Kritizuje byrokratický aparát, spoločenskú nerovnosť. Spoločnosť 
označuje háveďou. Cíti sa osamelý, nemá nikoho, o koho by sa mohol 
oprieť a volí smrť. Je tu veľa vnútorných monológov a dialógov, 
príroda odráža psychiku postavy = prírodno – psychologický 
paralelizmus.  

 
• Faust 

Ø 2-dielna veršovaná tragédia 
Ø najvýznamnejšie a najväčšie dielo, ktoré autor písal 60 rokov 
Ø učený doktor Faust v túžbe po poznaní predal svoju dušu diablovi Mefistofeles 

o 1.časť – diabol láka Fausta do milej spoločnosti a odvádza ho od túžby 
po vede; do cesty mu stavia mešťanovu dcéru Margarétku, do ktorej sa 
Faust zaľúbi; majú spolu dieťa a podiel viny na smrti dieťaťa uvrhne 
Margarétku do väzenia, kde čaká na popravu 

o 2. časť – Faust sa ocitne na cisárskom dvore, pomôže vládcovi 
v ťažkostiach a zamiluje sa do Heleny, s ktorou má syna; obidve 
milované osoby mu zomierajú, a tak si od cisára žiada územie pri mori, 
kde budú žiť slobodní ľudia 

v ZRHNUTIE: Príde k záveru, že zmysel svojho života treba hľadať v činorodej 
práci pre ľudstvo. 
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Ø Faust zomiera, ale Mefistofeles prehrá stávku, lebo Faust sa zachráni zásluhou 
vyššej moci 

Ø Faust – symbol ľudskej aktivity, tvorivej práce v prospech spoločnosti 
Ø Mefistofeles – stelesnením sebectva a túžby po moci 

 
 
Fridrich Schiller 

• Zbojníci 
Ø dráma, v ktorej vyjadril vzdor proti tyranii    
Ø hrdinom je Karol Moor, ktorého mladší brat očierni pred otcom, aby sám 

zdedil majetok a bratovu milú  
Ø oklamaný otec Karola vydedí a zo zúfalstva sa stane vodcom zbojníkov, aby 

pomstil krivdu, neskôr zomiera pre svoju lásku k slobode a spravodlivosti  
Ø je to typ rebela, ktorý nezvláda rozpor medzi svojim ideálom a spoločenským 

podmienkam 
 

• Úklady a láska 
Ø meštianska tragédia 
Ø syn šľachtica sa zaľúbi do dcéry muzikanta 
Ø jeho otec mu pomocou intríg nahovorí, že ho zradila a preto ju chce zabiť 
Ø ona mu povie pravdu, zomierajú a intrigáni sú odhalení 
Ø dielo vyjadruje odpor voči feudálnemu zriadeniu 

 
• Pieseň na radosť 

Ø óda, ktorej text zhudobnil Ludvig von Beethoven vo svojej 9 symfónii – Óda 
na radosť 

 
• Panna Orleánska – historická dráma 
• Mária Stuartová – historická dráma 
• William Tell 

Ø dráma, ktorá zobrazuje boj švajčiarskeho ľudu proti Habsburgovcom v 14. st.  
Ø ľud vedie do boja legendárny William Tell, avšak nevzdal úctu vystavenému 

klobúku symbolizujúcemu nadvládu Nemcov, a preto ho miestodržiteľ Gessler 
prinútil zostreliť jablko z hlavy vlastného syna 

Ø podarilo sa mu to, ale namiesto slobody ho zavreli do väzenia  
Ø Tell z neho ušiel, zabil tyrana Gesslera a jeho výstrel sa stal symbolom pre 

národné povstane  
Ø hra mala burcovať nemecký národ do boja proti Napoleonovi 

 
Heinrich Heine 

• Kniha piesní – zbierka básní z mladosti, kde sa citové, rozprávkové a elegické 
motívy prepletávajú s motívmi ironickými; mnohé boli zhudobnené 

• Obrazy z ciest – vytvoril nový druh fejtónu; obrazy z ciest po Nemecku, 
Anglicku, Taliansku...; ostro kritizuje sociálnu nerovnosť, zaostalosť 
a nacionalizmus 

• Nemecko, Zimná zastávka – satirická skladba, ktorá vydal zo zážitkov z ciest po 
Nemecku; opisuje sociálnu priepasť medzi triedami, militarizmus a nacionalizmus 

• Romanzero – zbierka, ktorá je svedectvom jeho fyzických i duševných útrap 
a z pomerov v Nemecku 
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Anglická romantická literatúra 
 
George Gordon Byron (džordž gódn bajrn) 
Byronizmus – typický je tu boj hlavného hrdinu proti nespravodlivosti a tyranii.  
Hlavný hrdina je tulák, väzeň, rebel, titan, ktorý vyjadruje nespokojnosť so spoločnosťou. 
 

• Childe Haroldova púť 
Ø romantický epos, ktorý obsahuje autobiografické prvky 
Ø hrdina - básnik je rozčarovaný veľkomestskou spoločnosťou  
Ø cíti sa osamelý, ale súčasne sa nedokáže zmieriť so svojím tragickým osudom 

a preto sa búri proti tyranii a neslobode 
 

• Chillonský väzeň (šijonský) 
Ø lyrická báseň preniknutá ideou slobody a vzbury voči nespravodlivosti 

v spoločnosti 
Ø na hrade Chillon pri Ženevskom jazere väznia povstalca, ktorého po mnohých 

rokoch vyslobodia bernskí vzbúrenci 
Ø nevie si zvyknúť na slobodu a cnie sa mu za väzením 
Ø autor opisuje túžbu Švajčiarov vyslobodiť sa spod cudzej nadvlády a verí, že 

raz „zhynie otrokár“ 
 
 
Percy Bysshe Shelley (persi biš šeli) 

• Odpútaný Prometeus 
Ø lyrická básnická dráma  
Ø hrdina (titanovi – ľudskosť) je prikovaný k skale, trpí, ale nepoddáva sa 
Ø podporujú ho mytologické bytosti , ktoré nakoniec zosadia Jupitera (ducha zla) 

z trónu a Herkules trpiaceho hrdinu oslobodí a nastáva vláda lásky 
a porozumenia 

Ø hra je proroctvom o nevyhnutnom páde tyranov a oslobodení ľudstva 
Ø básnik verí v konečné víťazstvo dobra nad zlom 

 
 
 
Ruská romantická literatúra 
Alexander Sergejevič Puškin 

• Cigáni – poéma, hrdinami sú slobodní ľudia žijúci v tesnom styku s prírodou 
• Kaukazský zajatec – poéma, autobiografické črty, vyjadrujú pocity človeka 

prenasledovaného spoločnosťou 
• Eugen Onegin 

Ø filozoficko–spoločenský román 
Ø zobrazuje tu typ tzv. “zbytočného človeka“, ktorý nedokáže urobiť šťastného 

seba ani iných 
Ø básnik Lenský privádza do domu statkára svojho priateľa Onegina, ktorý je 

rozčarovaný životom, nedokáže byť ani nikoho urobiť šťastným a je znudený 
životom na vidieku  

Ø statkár má dve dcéry - Oľgu, Lenského snúbenicu a Tatianu, ktorá 
v Oneginovi spoznáva svoju vysnívanú lásku 

Ø Onegin jej vyznanie odmieta a poúča ju o zdržanlivosti 
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Ø z rozmaru začne dvoriť Oľge a v súboji zabije Lenského 
Ø po návrate do Petrohradu stretáva vydatú Tatianu, vyzná jej lásku, ale ona ho 

odmieta, hoci ho stále ľúbi 
v Idea: kritika vtedajšieho politického zriadenia a následkov na ľudí, 

podáva pravdivý obraz o živote šľachty v Rusku 
 
• Kapitánova dcéra 

Ø Povesť, ktorá rozpráva o Pugačovom povstaní – roľnícke povstanie 
Ø hlavným hrdinom je Jemeľjan Pugačov, vodca povstania v 18.st. 
Ø autor ho zobrazuje ako rozhodného a talentovaného veliteľa, spravodlivého 

človeka, nepriateľa šľachty a zástanca ľudu 
Ø jeho povstanie je kruto potláčané, Pugačova verejne popravia 
Ø autorove sympatie zostávajú na strane ľudu 

v Idea: vyzdvihuje boj za slobodu 
 
 
 
Poľská romantická literatúra  
Adam Mickiewicz (adam mickjevič) 

• Óda na mladosť – báseň 
• Pán Tadeáš – epos 

 
 
 
Maďarská romantická literatúra 
Sándor Petőfi (šándor petőfi) 

• Víťaz Janko – veršovaná rozprávka 
• Apoštol – epická skladba 
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7. Obraz človeka, ľudu a prírody v tvorbe A. Sládkoviča a P.O. 
Hviezdoslava 
 
Spoločenská situácia:  

V poslednej tretine 19. a začiatkom 20. storočia sa prehĺbil na Slovensku národnostný 
a sociálny útlak. Narastala bieda, nezamestnanosť, hromadné vysťahovalectvo. Po Rakúsko – 
uhorskom vyrovnaní silnie maďarizácia. Na Slovensku bol nedostatok vzdelávacích 
a kultúrnych inštitúcií. 
 
Porovnanie slovenského realizmu (re) a romantizmu (ro) s ohľadom na: 
Pohľad na skutočnosť ® re. – za skutočné a pravdivé sa považuje to, čo sa dá zmyslami  

      overiť, skúsenosťami a experimentmi dokázať 
                        ® ro. – vonkajšia skutočnosť je silnejšia – človek ale zostáva   

     morálnym víťazom, lebo ide za svojim snom, je ochotný    
     položiť aj život 

 
Hrdinu ® re. – obyčajný človek v konkrétnom bežnom životnom procese  

® ro. – dokonalý, zidealizovaný, vášnivý, bojuje o svoje ideály a sny (napr. žobráci,       
              pútnici, žoldnieri...) 

 
Konflikt ® re. – jednotlivec « spoločnosť – je formovaný aj deformovaný skutočnosťou,   

      bojuje s ňou 
  ® ro. – túžba « skutočnosť – jednotlivec sa dištancuje, utieka sa do  

       nadzmyselných svetov 
 
Tematiku ® re. – snaží sa viac spojiť s reálnym životom, vlastenecké a národné nie je  

   v obsahu diela, ale v autorovej individualite a jeho prejave. Literatúra sa       
   stáva národnou tým, že prináša aktuálne problémy života Slovákov.  

   – opisujú materiálne bohatstvo, podnikateľskú činnosť, vypočítavosť,     
      manželstvo, alkoholizmus 

      – snažili sa povzniesť slovenský národ 
     ® ro. – láska k vlasti prevažuje nad osobnými citmi  

     – námety z prítomnosti, veľkolepej minulosti na podporu národnej hrdosti  
       – Jánošíkovská, protiturecká a národná  

 
Prostredie  ® re. – stvárnenie dediny, mesta, skutočné zakotvenie v realite 
         ® ro. – príroda – spätosť s prírodou, utiekanie do prírody 
 
Prírodu ® re. – predzvesť udalostí 

  ® ro. – útočisko pre človeka 
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Romantizmus (koniec 18. st. – zač. 19. st.): 
• rozpor medzi snom a skutočnosťou 
• odklon od antických vzorov, príklon k slovanským žánrom 
• ľudový hrdina nepochádza z mesta, ale z vidieka 
• autori odmietajú titanizmus (s výnimkou Janka Kráľa) 
• sú málo subjektívny (okrem Janka Kráľa a Andreja Sládkoviča) 
• využívajú ľudovú slovesnosť, dôraz na cit, prevažuje poézia, fantastické postavy 
• harmónia kontrastov, príroda sa vyvíja s pocitmi hlavného hrdinu 
• zobrazuje témy:  

Ø v poézii – Jánošíkovská tematika, protiturecká tematika 
Ø v próze – námety z prítomnosti a z minulosti – na podporu národnej hrdosti 

 
 
Andrej Sládkovič 

• predstaviteľ slovenského romantizmu – štúrovec 
• vlastným menom Andrej Braxatoris, jeho rodina bola chudobná 
• v Halle sa zoznámil s Heglovou filozofiou, na evanjelickom lýceu sa zoznámil so 

Štúrom a spoznal jeho názory o význame ľudovej slovesnosti 
• neskôr sa do stal do rodiny Pišlovcov, kde sa zoznámil s Máriou a zamilovali sa, ale 

Máriu vydali za bohatého medovnikára 
 
 

DIELA: 
• Sonety v rodine Dušanovej – básnická skladba 
 
• Marína 

Ø lyricko-epická skladba 
Ø má 2 veľké časti: 

§ lyricko-epická – zobrazuje nešťastnú lásku k Maríne 
§ reflexívno-symbolická – láska nadobúda nadosobný, spoločenský charakter 

- básnik vyslovuje svoj ideál krásy, ktorého stelesnením je Marína; 
- postupne sa prelína básnikova láska k dievčine s láskou k otčine; 
- Marína na nátlak rodiny dáva prednosť hmotnému zabezpečeniu; 
-    ľúbostný cit básnik zamieňa mladosťou – stav duše, túžba človeka po kráse; 
-  záver skladby nevyznieva tragicky, ale ako spomienky na krásnu lásku; 
 

• Detvan 
Ø lyricko-epická skladba 
Ø 5 spevov: Martin, Družina, Slatinský jarmok, Vohľady, Lapačka 
Ø Idea: vyzdvihnutie krásy slovenského ľudu na príbehu zasadnutého do 15.st. 

vysloví básnik svoje názory na slovenský ľud a vieru v budúcnosti slovenského 
národa  

Ø vznikol ako reakcia na neprestávajúce maďarské útoky, preto autor vyzdvihuje 
Slovenský národ: 
§ vlastnosti národa – vyzdvihuje prostredníctvom hlavného hrdinu Martina 

Hudcovie 
o zmysel pre spravodlivosť – nedovolí aby silnejší ublížil slabšiemu – 

keď chce sokol zabiť zajaca 
o odvaha a smelosť – keď sa dáva zverbovať do čierneho pluku 
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o úprimnosť, pravdovravnosť, čestnosť – keď sa ide priznať kráľovi 
Matiášovi, že mu zabil sokola 

o láska k vlasti, rodnému kraju – keď sa dáva zverbovať pod 
podmienkou, že si môže nechať detvianske vrkoče, opasok, krpce... 

§ krásy Slovenska – poukazuje na to, že Slováci sú rovnocenný národ s 
hociktorým iným, teda aj Maďarmi – príbeh je situovaný do prostredia 
detvianskej prírody, autor verne opisuje toto prostredie 

§ kultúru národa – autor ju vyzdvihuje tým, že upozorňuje na dávne tradície a 
zvyky, zvlášť vyzdvihuje remeslá, v ktorých sa prejavuje nielen šikovnosť, ale 
aj tradičnosť 

Ø dostali sa tu do popredia národná a sociálna problematika 
Ø s jednotlivými spevmi sa rozvíja charakter Martina, dedinského mládenca, stáva sa 

bojovník proti zlu a zástanca utláčaných 
 
1.spev – Martin 

• ťažisko je v oslave krásnej podpolianskej prírody, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je 
ľud 

• autor uvádza na scénu Martina Hudcovie - urasteného, švárneho šuhaja, syna prírody  
2. spev – Družina 

• dozvedáme sa podrobnejšie o kolektíve, v ktorom sa pohybuje Martin – pastier oviec 
• tu sa už prejavia jeho niektoré dobré vlastnosti – cit pre spravodlivosť a nebojácnosť – 

zabije sokola, ktorý sa vrhol na zajaca a zajaca oslobodí 
• cestou stretne zbojníkov, ktorí majú v moci Elenu, jedného z nich zabije a Elenu 

zachráni 
• v tomto speve sú veľmi významné úvahy o ľudovom umení, o šikovnosti ľudu, ktorá 

je zárukou veľkej budúcnosti 
3. spev – Slatinský jarmok 

• stretnutie Martina s kráľom Matejom, rozhovor, ktorý sa tu uskutoční, umožňuje 
básnikovi ukázať Martina v novom prostredí, kde sa správa rovnako prirodzene a 
smelo, keď oznámi kráľovi zabitie sokola na druhej strane kráľovo služobníctvo 
vykresľuje ako panovačné a povýšenecké 

4. spev – Vohľady  
• stretávame sa s Elenou a jej úprimnou láskou k Martinovi, ktorá je v protiklade so 

            záletníctvom Mateja 
5. spev – Lapačka  

• Martin sa predstavuje ako uvedomelý, hrdý vlastenec, ktorý je ochotný vstúpiť do 
            kráľovho Čierneho pluku, ale len ak si bude môcť ponechať to, čo tvorí jeho ľudový a      
            národný svojráz – opasok, valašku, kroj 
 

• Obraz ľudu:  
Ø najreprezentatívnejšou vzorkou pre Slovákov sú Detvania = nezávislí, slobodní 

a spätí s prírodou  
Ø ľud je špatnokrásny = uvedomuje i zlé aj dobré vlastnosti 
Ø ospievanie vlastností slovenského ľudu, ospievanie vlastností ľudu pod Poľanou 

 
• Charakteristika Martina Hudcovie 

Ø hrdý rodák, slobodný, plný života, statočný, čestný, spravodlivý, zo sedliackej 
rodiny, priamy a verný v citoch k Elene 

Ø oddaný ku kráľovi, váži si autority, tradície 
Ø netradičná romantická postava (nemá vnútorný konflikt) 
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Realizmus (polovica 19. storočia – 20. storočie): 
• rozpor medzi 2 skutočnosťami 
• zobrazovanie človeka v prostredí, v ktorom žije 
• pozornosť ku konkrétnemu všednému životu 
• typická postava realizmu je obyčajný človek, v typických spoločenských 

podmienkach 
• rozhodujúci je zmysel pre skutočnosť, oživená skúsenosťami z vlastného života 
• autori pravdivo zobrazovali nedostatky spoločnosti, boli kritikmi a žalobcami, pričom 

využívali iróniu a satiru 
• prevažuje próza (poviedka, novela, román) 
• realizmus 2 fázy – opisný a kritický 

 
 
Pavol Orzságh Hviezdoslav 

• predstaviteľ slovenského opisného realizmu, najväčší slovenský básnik  
• narodil sa vo Vyšnom Kubíne, ale väčšinu života strávil v Dolnom Kubíne 
• pseudonym Hviezdoslav si zvolil preto, že chcel aby jeho tvorba obsahovala všetko od 

zeme po hviezdy 
• vzor – Andrej Sládkovič 

 
Lyrika: 

• Básnické prviesenky Jozefa Zbranského 
Ø básnická zbierka, ktorou vstúpil do literatúry 
Ø venoval ju A. Sládkovičovi  
Ø prejavuje sa tu láska k ľudu, k svojmu rodisku a zamýšľa sa nad úlohou 

básnika  
 

Po tejto zbierke nasleduje 8 veľkých básnických cyklov: 
Letorosty I.,II.,III. 
Prechádzky jarom 
Prechádzky letom 
Stezky 

Sonety 
Dozvuky 
Žalmy a hymny 
Krvavé sonety 

 
Dráma: 

• Herodes a Herodias 
 
Epika: 

• Ežo Vlkolinský – epos 
• Gábor Vlkolinský – epos 

 
• Hájnikova žena  

Ø lyricko – epická skladba, ktorý sa skladá z 15 spevov 
Ø Hlavná myšlienka – rozpor medzi svetom chalúp a svetom kaštieľov; vyzdvihnutie 

morálnych a mravných vlastností slovenského ľudu 
Ø Hlavná téma – láska mladých ľudí – Miško a Hanka Čajkovci v protiklade k nej 

nemorálnosť šľachty 
Ø Kompozícia – Pozdrav = prológ, 15 kapitol; Zbohom = epilóg 
Ø Prológ – „Pozdravujem vás lesy, hory, z tej duše pozdravujem vás.“ 

§ podáva tu obraz čistoty a krásy prírody 
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Ø Hlavné postavy: 
§ Michal Čajka – mladý horár, ktorý slúži v panstve u grófa Villániho 
§ Hanka Čajková – žena Michala Čajku 
§ Artuš Villáni – mladý gróf, zvrhlík – predstavuje svet kaštieľov 

DEJ:  
Ø Zomrie starý hájnik Čajka, jeho syn Michal sa uchádza u grófa Villániho o miesto 

svojho otca (miesto hájnika), dostáva ho. 
§ Je tu kontrast: Miško skromný, ale hrdý. Gróf Villáni je povýšenecký 

a spupný.  
Ø Miško má rád Hanku, ktorá na neho čaká a chce si ho vziať, ale jej rodičia nesúhlasia 

(sú oveľa bohatší než Michalova rodina), ale nakoniec sa sobáš koná, Michal zoberie 
svoju nevestu do horárne.  

Ø Uprostred prírody žijú spokojne a šťastne, nezáleží im na materiálnych statkoch.  
Ø Artuš Villáni (grófov syn) vidí Hanku v kostole, veľmi sa mu páči a začne ju 

prenasledovať. V sne Hanky – obluda – predtucha náznak konfliktu. Hanka ho však 
odmieta a tak si Villáni vymyslí podlý plán.  

Ø Usporiada poľovačku na jelene aby si bol istý, že Miško nebude doma, a vyberie sa za 
Hankou, ktorá ho v sebaobrane svojej ženskej cti zabije.  

Ø Michal zoberie vinu na seba a Hanku prinúti odprisahať, že neprezradí pravdu.  
Ø Michala uväznia a čaká ho súd. Hanka sa vráti k rodičom, no tí sa od nej odvrátia 

a stále jej vyhadzujú vinu na oči. Od žiaľu a výčitiek svedomia sa pomätie.  
Ø V deň súdu prichádza Hanka na súd a povie pravdu. Súd ich oboch oslobodí.  
Ø Po narodení dieťatka Hanka vyzdravie. Michal zachráni život grófa Villániho 

(rozvodnená rieka) a ten sa mu chce odvďačiť, Michal si želá len odpustenie za vraždu 
jeho syna a jeho želanie je splnené. 

 
Dej je dynamický bez odbočení: 

• v úvode – smrť starého hájnika, svadba a príchod do hájovne 
• v zauzlení – Hankin sen 
• vo vyvrcholení – zvody a zabitie 
• v rozuzlení – príchod Hanky na súd a oslobodenie 
• v závere – zmierenie sa so šľachtou  

 
Kompozičné postupy:  
 
- paralela – medzi lovom na jeleňa a Artušovým „lovom“ na Hanku v horárni 
- kontrast – v niekoľkých úrovniach: 
 
1. spoločenská úroveň – ľud a šľachta 
2. mravná úroveň – mravná čistota a zhýralosť 
3. situačná úroveň – obraz tichej scenérie pred dramatickou situáciou v deji alebo po nej 
 
Ľud: 

• zobrazuje tu základný spoločenský rozpor medzi šľachtou a ľudom 
• ľud tvorí dejovú skladbu a základný konflikt diela 
• autor stojí na strane ľudu, odsudzuje prívrženstvo, egoizmus, zhýralosť...  

 
Príroda: 

• opis prírody je súčasťou deja, niekedy predznamenáva priebeh nasledujúcej udalosti 
a vyjadruje pocity človeka 
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• dielo obsahuje opisy všetkých ročných období, úvahy o láske, šťastí a zemianstve 
• slúži na zobrazenie protikladov medzi pánskym a ľudovým svetom 

 
 
Úvahy: 

• úvahy o chalupách – symbol dobra a bezpečnosti; úvahy o kaštieľoch – symbol 
neprávosti 

• úvahy o šťastí a blahobyte – pocit harmónie 
• úvahy o ľude – ľud = Čajkovci a šľachta = Villániovci 
• ľud – statočnosť, vernosť, pracovitosť, úprimnosť 

Ø vzťah k šľachte – úcta a poslušnosť 
• šľachta – bezstarostnosť, sebeckosť, zhýralosť, panovačnosť 

Ø vzťah k ľudu – ponižovanie 
 
 
Rozdiel medzi Sládkovičovým Detvanom a Hviezdoslavovou Hájnikovou ženou: 
 
Sládkovič 

• Chcel vyzdvihnúť ľud, poukázať na jeho zdravý základ, na sily a schopnosti, ktoré sú 
zárukou lepšieho života. Verí, že neporušenosť inštinktov, mravné tradície a súžitie s 
prírodou ho zachránia pred skazou. 

• V ľude vidí základ národa, ktorý sa prebojováva k slobode a samostatnosti. 
 
Hviezdoslav 

• Vyzdvihuje kladné mravné vlastnosti ľudu a dáva ich do protikladu s mravne spustlým 
životom zemianstva a šľachty (Artuš Villáni). 

• Využíva bohaté opisy prírody a ľud pokladá za nositeľa národného života. 
• Akoby nepriamo nadväzoval na tvorbu Sládkoviča. 
 

 
 
 Detvan  Hájnikova žena 
Téma viera v lepšiu budúcnosť zo života ľudu lepšia budúcnosť 
Postavy idealizovaná šľachta idealizovaný ľud realistická šľachta 
Konflikt  ľud  x  šľachta  
Charakter rieši postavenie ľudu spoločenský rieši morálny úpadok 

spoločenskej vrstvy 
Idea kritizuje odnárodňovanie vyzdvihuje vlastnosti 

slovenského ľudu 
kritika šľachty a jej úpadku 

Riešenie zmierlivé, zvíťazia všetci  odpustenie 
Rozčlenenie 5 kapitol, pomenované spevy, kapitoly 15 kapitol, nepomenované 
Úvod Vrstovníkom - viera v lepšiu 

budúcnosť, ťažký život 
lyrické úvody Pozdrav - príroda 

Úvahy o ľude - vyzdvihuje ich 
minulosť a budúcnosť 

 o šľachte (kritické) 
o ľudskom šťastí (skromnosť, 
spolupatričnosť, láska) 
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8. Slovenská romantická literatúra 
Ø (Mor ho!; Smrť Jánošíkova; Zakliata Panna vo Váhu a divný Janko)  

 
Spoločenská situácia (1840 – 1850):  

V 30.tych a najmä 40.tych rokoch 19. storočia preniká do Uhorska kapitalizmus 
a začína sa vytvárať trieda buržoázie. Revolučné nálady a politické boje vyvrcholili 
v revolúciách v roku 1848, ktoré znamenali koniec feudalizmu.  
Na Slovensku sa formovala mladá pokroková generácia, tzv. Mladé Slovensko. Činnosť 
mladej slovenskej generácie sa sústreďovala najmä v študentských samovzdelávacích 
spolkoch. Najvýznamnejším z nich bola Spoločnosť Česko–slovanská na bratislavskom lýceu. 
Najbohatšiu činnosť vyvinula pod vedením Ľudovíta Štúra. Najvýznamnejším kultúrnym 
činom bolo uzákonenie spisovnej slovenčinu v Hlbokom 1843 – Štúr, Hurban, Hodža. Jej  
základom sa stalo spisovné stredoslovenské nárečie. Medzi predstaviteľov romantizmu 
a Štúrovej školy patril Samo Chalupka, Andrej Sládkovič, Janko Kráľ, Ján Botto, Jozef 
Miloslav Hurban a Ján Kalinčiak. 
 
Znaky slovenského romantizmu: 

• vzorom bola ľudová slovesnosť  
• idealizovaný hrdina 
• postavy boli vyberané z ľudu 
• literatúra mala národný charakter 
• vyjadrované ideály autorov 
• témy zo súčasnosti a najmä minulosti 
• idea vlastenectva, revolučné nálady, ľudový odboj 
• city, obrazotvornosť, idealizmus, fantázia 

 
 
Samo Chalupka 

• mladší brat Janka Chalupku, jeden z najstarších štúrovcov 
• spoluzakladateľ Spoločnosti česko–slovanskej 
• začal písať v češtine, ale prešiel k Štúrovej slovenčine 
• jeho tvorba sa delí na 2 obdobia:  

Ø do 1848 – básne s Jánošíkovskou tematikou: Likavský väzeň, Kráľohoľská 
Ø od 1848 – protiturecká tematika: Turčín Poničan, Branko, Boj pri Jelšave 

 
• Mor ho! 

Ø hrdinská epická báseň 
Ø idea diela: každý národ má právo na vlastnú slobodu 
Ø hrdina: kolektívny – junáci, ktorí bojujú za svoju slobodu (buď víťazstvo alebo 

smrť) 
Ø typický je monumentalizmus – dej umiestnil ku konkrétnemu hradu, rieke, horám 
Ø ako podnet mu slúžilo Šafárikovo dielo: Dejiny slovanskej reči a literatúry, kde 

sa cisár Konštantín stretáva s národom, ktorí žije pri Dunaji, dochádza k boju 
a Slovania sa k cisárovi obrátili s pokrikom Mar ho! 

Ø má veľmi jednoduchú dejovú líniu: 
§ príchod slovenskej družiny k Dunaju 
§ vyjednávanie s cisárom 
§ boj a smrť mladých bojovníkov  
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Ø dej je lokalizovaný k Dunaju pod pevný hrad, kde prichádzajú udatný slovanský 
junáci k pyšnému cisárovi, ktorý si tam rozložil tábor 

Ø cisár neuzná ich slobodu a vyhlási ich za otrokov 
Ø odvetou je, že junáci idú na cisára s pokrikom MOR HO!, tento pokrik sa v básni 

často opakuje a silným dramatickým prvkom 
Ø cisár nakoniec vyhrá ale zo svojho víťazstva nemá radosť, lebo zvíťazil nad 

slabším súperom 
Ø morálne víťazstvo patrí Slovákom 

Ø Úvod: 
Ø využíva protiklady 
Ø postupne zobrazuje:  

§ územie Slovenska 
§ opis rímskeho vojska 
§ opis slovanských poslov 

Ø najprv začína vonkajším opisom, potom prechádza na vnútornú charakteristiku: 
§ „Pobelavé kaderie šije im otáča, 

modré ich oči bystro v okolo si páča. 
Rastom sú ako jedle, pevní ani skala: 
zdalo by sa ti, že ich jedna mater mala.“ 

Ø vyjadrenie slovenskej hrdosti: 
§ „Oni čelom nebijú, do nôh nepadajú, 

taká otroč neznáma slovenskému kraju“ 
Ø vyjadrenie mierumilovnosť: 

§ „Slovan na svojom seje, i žne len na svojom, cudzie nežiada.“ 
Ø demokratické myšlienky: 

§ „Pána mať je neprávosť, a väčšia byť pánom.“ 
Ø Jadro: 

Ø rušná epická časť 
Ø dozvedáme sa tu o postavení rímskeho cára: 

§ „Vecte, že som pán Rímu a Rím je pán svetu“ 
Ø reakcia slovenskej družiny: 

§ „A ty, mor ho ! - hoj Mor ho! detvo môjho rodu, 
kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu, 
a čo i tam dušu dáš, v tom boji divokom: 
mor ty len, a voľ nebyť, ako byť otrokom.“ 

Ø Záver: 
Ø rímsky cár sa hanbí, neteší sa z víťazstva, morálnymi víťazmi sa stali Slovania: 

§ „Lež večné meno toho nech večná sláva, kto seba v obeť svätú za svoj 
národ dáva.“ 
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Janko Kráľ 
• najrevolučnejší a najsubjektívnejší štúrovský básnik 
• nadviazal na slovenský folklór; opisoval nálady romantického samotára i rebela; spojil 

osobný zážitok s osudom národa 
• pre jeho básne je typická autoštylizácia, subjektivizácia 
• využíval kontrast – hrdina bol zobrazený v rozpore s prostredím 

 
DIELA: 

• Duma bratislavská – prvá báseň; napísaná na protest odvolania Ľ. Štúra z katedry 
• Orol – vykresľuje tu mládenca, ktorý opúšťa matku a rodný kraj, aby bojoval 
• Orol vták – vyjadruje nespokojnosť zo spoločnosťou a túžba po slobode 
• Jarná pieseň – najkrajšia báseň o slobode 
 
• Zakliata panna vo Váhu a divný Janko 

Ø najvýznamnejšia balada, vyzdvihuje odvahu vzbúriť sa proti zvyčajnému spôsobu 
života a tým zodpovedá rozhodnutiu Štúrovcov zmeniť osud národa 

Ø delí sa na 3 časti: 
Ø 1.časť - úvodná 

§ lyrický hrdina sa predstavuje v 1. osobe, autor sa s ním stotožňuje - 
autoštylizácia 

§ táto časť je lyricko-reflexívna 
§ úvahy z pocitov ľudí žijúcich v predrevolučných rokoch: pocity nepokoja, 

nespokojnosti 
§ je tu idylický obraz prírody (kde hľadá útočisko, samotu), v protiklade s 

duševným stavom lyrického hrdinu 
§ je tu ukázaná rodinná pohoda v protiklade s nepokojom hlavnej postavy 
§ je tu vykreslená charakteristika Janka: divný, nikoho si neváži, nemá priateľov, 

je nespokojný so spoločnosťou, v ktorej žije 
Ø 2.časť - samotná ľudská balada 

§ Janko sa dozvedá, že vo Váhu žije dievčina, ktorá je zakliata (napoly ženy, 
napoly ryba) 

§ môže ju oslobodiť len smelý junák, ktorý si oblečie šaty naopak a o polnoci 
skočí do Váhu 

§ Janko sa rozhodne pannu vyslobodiť, ale zabudne si prevrátiť „múď“ – 
vrecúško na kabáte – Janko sa utopí 

§ táto časť má prvky titanizmu – Janko musí vykonať mimoriadny čin za cenu 
života 

§ je tu alegória: zakliata panna = Slovensko; Janko = štúrovská generácia 
Ø 3.časť 

§ tvorí s úvodom rámec balady: pastier prináša správu o smrti divného Janka 
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Ján Botto 
• štúrovský básnik, ktorý najdôslednejšie vychádzal z ľudovej slovesnosti 
• písal balady ako reakciu na vlastné životné pocity rozčarovania po revolúcii 
• dominovala baladickosť, alegorizmus, elegickosť, obraz zakliatia/odkliatia 
• vyjadroval vieru vo víťazstvo spravodlivosti 

 
DIELA: 

• Žltá ľalia – balada, ktorá hovorí o porušení manželskej prísahy vernosti, keď si 
manželia sľúbia lásku až za hrob 

• Margita a Besná – balada o vdove, ktorá svoju peknú nevlastnú dcéru sotí z vysokej 
skaly zo žiarlivosti do Váhu; neskôr sa z výčitiek pomätie a skočí tiež do Váhu 

• K mladosti – báseň; reagoval v nej na revolúciu, odsúdil pasivitu mládeže 
• Báj k Dunaju – báseň; predstavuje tu Slovensko ako „zakliatu krajinu“, čakajúcu na 

„víťaza“, ktorý ju oslobodí 
 

• Smrť Jánošíkova 
Ø lyricko – epická skladba, použil prvky elégie a hrdinského spevu 
Ø Jánošík nie je zobrazovaný v bojových a hrdinských situáciách, ale jadro básne 

tvorí chytenie, uväznenie a poprava Jánošíka a zároveň žiaľ jeho družiny 
Ø báseň má: predspev a 9 spevov 

§ Predspev: motív matky, rozposiela po Slovensku myšlienky a bojí sa, že nebudú 
prijaté, venoval ju moralistom, lebo čakal, že ju niekto nebude čítať 

§ 1. spev: opis slobodného života hôrnych chlapcov – dvanástich sokolov, na Kráľovej  
Holi, dozvedajú sa o chytení Jánošíka 

§ 2. spev: zlapanie Jánošíka, ktorého nepremohla presila, ale zrada 
§ 3. spev: opis čierneho mesta – tyrana, ktorého Jánošíka väzní, ale zároveň sa bojí; 

v podobe jeho milej za ním prichádza duša ľudu a lúči  sa s ním peknou ľudovou 
baladou 

§ 4. spev: najpochmúrnejšia časť, sú tu romantické scenérie, Jánošíkovi sa sníva 
o mladosti, diabol mu však  pripomína blížiacu sa smrť 

§ 5. spev: patrí k najkrajším básňam o slobode v slovenskej poézii, svitá nová deň 
a Jánošík vie, že mu prinesie smrť, premýšľa kto viac zbíjal 

§ 6. spev: Jánošíka vedú na šibenicu, káže kňazovi aby sa nemodlil za neho, ale za   
biedny, nešťastný ľud 

§ 7. spev: opis Jánošíkovej popravy, smúti nebo i zem, Jánošík sa lúči s rodným krajom 
a spomína na svoj boj proti tyranom 

§ 8. spev: Slovensko po Jánošíkovej smrti, všade je smutno ako v zakliatej krajine,  
Jánošík sa stáva symbolom slobody a boja proti krivde 

§ 9. spev: celý je alegorický, opisuje Jánošíkovu svadbu s Kráľovnou víl, ktorá je 
symbolom slobody => touto alegóriou Botto vyjadril vieru vo víťazstvo pravdy 
a spravodlivosti 
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9. Tematika zemianstva v dielach slovenských spisovateľov 
Ø (J. Kalinčiak; S. H. Vajanský; M. Kukučín a iní) 

 
Zemania (nižšia šľachta) boli privilegovanou vrstvou uhorského obyvateľstva v 

období feudalizmu. Zemania predstavovali v bývalom Uhorsku hospodársky upadajúcu 
vrstvu, ktorá však mala rozsiahle práva: právo voliť, neplatili dane, nemuseli ísť bojovať, 
neplatili mýto ani vojenskú daň, opovrhovali sedliakmi ... 

V období národného obrodenia sa časť zemianstva zapojila do slovenského národného 
hnutia. Po roku 1848, keď prakticky zanikla možnosť vykorisťovaniu bývalých poddaných, 
zemania ako spoločenská vrstva začala splývať s meštiactvom a dedinskými boháčmi. 
Definitívne strácala práva, svoje výsadné postavenie i tituly až rozpadom Rakúska - Uhorska. 

Na Slovensku boli celé dediny zemianske v krajoch – Liptov, Orava, Turiec. 
Problematikou zemianstva sa zaoberali autori: Kalinčiak, Hviezdoslav, Vajanský, Kukučín.  
Realisticky zobrazili morálne a hmotne upadajúce zemianstvo v dielach: Reštavrácia, Ežo a 
Gabor Vlkolinský, Suchá ratolesť, Keď báčik z Chohoľova umrie. 
 
Znaky slovenskej realistickej literatúry: 

• útvary: spoločenský román, poviedka, novela, eposy 
• štýl: hovorový, ľudová reč 
• téma: sociálna problematika, spoločenský a kultúrny život 
• hrdina: dedinský človek (zeman, inteligencia, ľud) 
• konflikt: národný charakter, vyplýva z otázky: „Kto má stáť na čele národa“ – 

zeman alebo ľud 
 
 
Ján Kalinčiak- romantizmus 

• predstaviteľ Štúrovej školy, prozaický romantický autor 
• matka mu rozprávala veľa o zemanoch a to ho ovplyvnilo 
• jeho otec bol evanjelický kňaz, matka pochádzala zo starej zemianskej rodiny 

 
Romantické poviedky: 

Bozkovci    Mládenec slovenský 
Bratova ruka    Láska a pomsta 
Púť lásky    Mních 

 
Historické povesti so zemianskou tematikou: 

Milkov hrob    Svätý duch 
Knieža liptovské   Orava 

 
• Reštavrácia 

Ø podtitul Obrazy z nedávnych časov 
Ø reštavrácia = voľby župných úradníkov 
Ø humorne a satiricky zobrazil slovenských zemanov v období župných volieb, 

tzv. kortešačky (získavanie voličov – miesto o vicišpána) 
Ø odkrýva charaktery zemanov, ich spôsob života, zobrazuje zanikajúci svet 

zemanov ; kritika lenivosti, chamtivosti a pasivity zemanov 
Ø konflikt medzi rodinami Adama Bešeňovského a Jána Potockého 
Ø dôležitú úlohu hrá rodina Levických – záleží koho zvolia 
Ø motív lásky – Števko Levický + Anička Bešeňovská 
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Ø zemanov zobrazuje so sympatiami a láskavým humorom, ich chyby nezakrýva, 

ale je k ním zhovievavý 
Ø na charakteristiku zemanov používa živú hovorovú reč – príslovia, porekadlá, 

frazeologizmy, prirovnania, nadávky, slová z češtiny, maďarčiny, nemčiny, 
latinské výrazy (vivat) 

Ø vlastnosti zemanov: chudobní, ľahko podplatiteľní, veselí, hrdí na svoj pôvod, 
v období volieb veľmi dôležití (lebo mali právo voliť), inak ľahostajní a leniví, 
nedbanliví, nevedeli hospodáriť, radi sa zabávali, chodili na hostiny a pili 

Ø voľby boli udalosť, pri ktorej ožívalo v chudobných zemanoch ich 
sebavedomie a stavovská pýcha. Svoje hlasy dávali tej volebnej stránke, ktorá 
ich najviac nakŕmila, opíjala, podplácala 

v Reštavrácia nie je typickým romantickým dielom – sú tu prvky romantizmu 
(prísaha a jej porušenie, trest zaň, intrigy a láska), ale namiesto skutočného 
boja ide len o hašterenie a to všetko v humornej až parodickej podobe. 

 
Ø Dej – úrad vicišpána chcú získať Adam Bešeňovský a Ján Potocký, obaja kandidáti 

získavajú hlasy voličov hostinami, pijatikami a podplácaním kortešov – napr. Matiáš 
Bešenovský sa dá podplácať oboma stranami.  

Ø Zemania sľúbia svoj hlas tomu, kto ponúkne viac.  
Ø Adam Bešeňovský urazí pred voľbami rodinu Levických, keď odmietne svoju dcéru 

vydať za ich syna Štefana aj napriek tomu, že sa tí dvaja majú radi.  
Ø Chce dcéru vydať za grófa, ktorý má financovať jeho volebnú kampaň.  
Ø Keďže potrebuje hlasy Levických, prisľúbi svoju dcéru Štefanovi, ak sa stane 

vicišpánom.  
Ø Myslí si, že je to nemožné, lebo Štefan je chudobný.  
Ø Štefanov strýko vymyslí plán ako sa Štefan stane vicišpánom.  
Ø Sľúbi Potockému 400 hlasov ak po zvolení vezme ako druhého vicišpána Štefana. 
Ø Ešte bolo treba zabezpečiť aby sa Bešeňovského voliči nedostavili k voľbám.  
Ø Jednu skupinu voličov spili do nemoty, ďalších podplatený mýtnik nepustil cez most, 

iných odlákali do cirkusu aby nestihli voľby.  
Ø Tak sa Potocký stál vicišpánom, druhým vicišpánom sa stal Štefan.  
Ø Príbeh sa konči jeho svadbou s Aničkou. 

 
 
Svetozár Hurban Vajanský- prva vlna realizmu 

• najstarší syn Jozefa Miloslava Hurbana 
• stal sa vedúcou osobnosťou mladej generácie 
• Vajanský sa zamýšľal nad návratom zemianstva do národného a politického života, 

bol to však iba jeho sen 
• podľa jeho názoru boli príčiny úpadku nové buržoázne vzťahy, Židia, úžerníci, 

nečinnosť zemanov – téma jeho diel 
• Zemianstvo sa môže stať vedúcou silou spoločnosti keď sa spojí s uvedomelou 

slovenskou inteligenciou! 
 
DIELA: 

Tatry a more     Obrázky z ľudu 
Spod jarma, Verše    State o slovenskej literatúre 
Koreň a výhonky    State o svetovej literatúre 
Letiace tiene     Pustokvet, Kotlín 
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• Suchá ratolesť  
Ø román z roku 1884, dielo zachytáva problémy národného zápasu v 70. a 80. rokoch 

minulého storočia 
Ø nezaoberá sa len problémom zemianstva, ale aj národnou otázkou 
Ø hl. postava – 30.roč. zeman Stanislav Rudopoľský – vzdelaný, príťažlivý – on je 

tou suchou ratolesťou, okolo ktorej majú vyrásť nové výhonky, Vajanský cez neho 
vyslovuje svoje názory na spoločenské a politické problémy 

Ø veľa cestoval po Európe, po rokoch sa vrátil do rodného Rudopolia, ale k 
slovenskému prostrediu nemá žiadny vzťah. Pod vplyvom svojich priateľov 
(Karol Vanovský – statkár, Albert Tichý – učiteľ, Adela Rybárička), s ktorými 
vedie dlhé rozhovory, sa začne zaujímať o osudy slovenského národa – mení sa 
národne uvedomelého človeka 

Ø Adela Rybárička je mladá vdova, je to priateľka Rudopoľského, obyčajná žena, 
ktorá sa neskôr stane manželkou Stana – je výstredná svojim správaním – fajčila, 
hrala karty, bezprostredná v kontakte s mužmi, povesť si nepoškvrnila žiadnymi 
románikmi 

Ø vnútorne kontrastnou postavou je Anna, miluje ju učiteľ Tichý, mala problémy, na 
pohľad tichá ale plná citu a vášne, je to chovanica Vanovského 

Ø postavy charakterizuje štýlovo vybrúsenými prejavmi, časté cudzie slová a 
odborné výrazy 

 
• Letiace tiene 

Ø hl. myšlienka novely je, že ak sa chce naše zemianstvo zachrániť hmotne, musí 
zostať verné pôde a tradíciám a morálnu záchranu vidí v spojení s 
inteligenciou 

Ø zobrazuje osud zemianskej rodiny Imricha Jablonského, ktorý doplatí na spojenie 
s nemeckým kapitalistom Bauerom, ktorý sa rozhodne stavať pílu, ale utečie aj 
s peniazmi 

 
 
Martin Kukučín- prva vlna realizmu 

• vlastným menom Matej Bencúr 
• vyrastal v rodine oravského sedliaka a od detstva si osvojoval myslenie prostého 

dedinského človeka 
• verí, že ľudia sú vo svojej podstate dobrý a že sú schopný nápravy 
• na Karlovej univerzite študoval medicínu 
• pracoval v spolku Detvan, zaoberal sa otázkami filozofie a s tolstojizmom 
• neskôr pôsobil ako lekár na ostrove Brač, kde aj zomrel, ale jeho telesné pozostatky 

preniesli na Národný cintorín do Martina 
• znaky tvorby: diela sa končia harmonicky, charakterová a psychologická kresba 

postáv, slovný a situovaný humor, nepoužíva cudzie slová, čerpal námet z dediny 
 
 
DIELA: 

Rysavá jalovica 
Veľkou lyžicou 
Z teplého hniezda 
Mladé letá 

Keď báčik z Chochoľova umrie 
Neprebudený 
Dies irae (Dni hnevu) 
Dom v stráni



Poznámky zo študentského portálu Zones.sk                                                       www.zones.sk 
 

 42 

• Keď báčik z Chochoľova umrie 
Ø humoristická poviedka 
Ø v protiklade s Vajanským zobrazil úpadok zemianstva i jeho neschopnosť 

zasahovať do osudov vlastných i do osudov národa 
Ø dej poviedky je pomerne chudobný 
Ø zemianstvo reprezentuje pán Aduš Domanický (doma nemá nič) z Domaníc a proti 

nemu stojí priekupník a podnikateľ Ondrej Tráva (majetok mu rastie ako tráva) 
Ø Aduš Domanický – chudobný zeman, nestará sa o ženu, dieťa, ani majetok 

o väčšinu času trávi v krčme s kamarátmi, veľmi rád sa zabáva 
o veselý, zábavný, nikdy nestráca dobrú náladu, obľúbený 
o Aduš navonok vystupuje ako pyšný a majetný zeman, no v skutočnosti sa jeho 

kaštieľ rozpadá a majetok hynie, jediné na čom mu záleží sú jasene, pod 
ktorými sú pochovaní jeho predkovia 

o rád sa vychvaľuje (má kone, čo trafia domov aj po tme) 
o očakával, že mu báčik z Chochoľova po smrti zanechá peniaze. Veľa sníval o 

tom, ako sa všetko zmení keď bude mať peniaze: prestavia kaštieľ, bude 
chovať včely, bude mať peknú záhradu. Ale keď báčik zomrie, nič mu 
nezanechá. Adam zostane na ľade. 

o Odvtedy viac nehovorí frázu ,,Keď báčik z Chochoľova umrie...” 
Ø Ondrej Tráva – bývalý gazda, vdovec, ,,Gazdovstvo zavesil na klinec“ a začal  

o podnikať – obchodovať s látkou, nechýbal ani na jednom jarmoku 
o s ľuďmi vie vychádzať, ľahko nadväzuje kontakty, schopný obchodník, no 

napriek tomu sa nechá nachytať. Aduš mu ponúkne jačmeň, Ondrej mu zaň dá 
závdavok, potom sa dozvie od ľudí, že Aduš berie závdavky a peniaze nevracia 

o Ondrej si myslí, že peniaze už neuvidí, Adušov sluha mu poradí, aby si od 
Aduša vypýtal jasene, pod ktorými sú pochovaní jeho príbuzní – to je jediné, 
na čom mu záleží 

o Aduš sa vyplaší a vráti mu peniaze 
Ø konflikt a kompozícia: 

o konfrontujú sa tu dva svety – starý, ktorý zaniká, a nového, ktorý sa derie na 
jeho miesto 

o základným prvkom umeleckého obrazu v poviedke je kontrast, napr. kontrast 
medzi Adušovou a Ondrejovou rečou (Aduš rozpráva naširoko a 
ľahkomyseľne, Ondrejova reč je stručná, konkrétna, zadiera do živého) 
 

 
 
Pavol Országh – Hviezdoslav- realizmus 

• jeho tvorba sa zaraďuje do realizmu, pochádzal zo zemianskeho rodu 
• jeho hrdinovia už nie sú tak zaťažení majetkami ako márnou zemianskou hrdosťou 

a zaťatosťou 
• bol presvedčený, že zemianstvo musí splynúť so sedliactvom, pretože odtrhnutím od 

ľudu hynie 
• otázku zemianstva rieši vo svojich veľkých eposoch Ežo a Gábor Vlkolinský  
• oba eposy sa odohrávajú vo Vlkolíne (Vyšný Kubín) = jeho rodisko – bola to typická 

zemiansko – sedliacka dedina, kde bol sobáš medzi zemanom a sedliačkou 
neprípustný 
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• Ežo Vlkolinský – epos 
Ø najviac je v ňom vidieť autorovo odsudzovanie zemianstva 
Ø poukazuje tu na jeho splývanie s ľudom (ako zákonitý jav spoločenského vývinu) a 

jeho preraďovanie sa do novo utvárajúcich sa buržoáznych vzťahov, táto 
demokratickosť zasahuje vzťahy ľudí, najmä vzťah zemianstva k sedliakom 

Ø syn Ežo sa dostáva do konfliktu so svojou matkou Esterou, ktorá nesúhlasila s 
tým, aby si jej syn – zemiansky potomok, zobral za ženu sedliacke dievča Žofku 
Bockovie 

Ø matka ho vydedí a Eža prichýli jeho strýko Eliáš (pyšný zeman), ktorý mu 
vystrojí svadbu 

Ø obraz svadby dáva možnosť ukázať prednosti sedliactva a jeho morálne víťazstvo 
nad zemianstvom – začne si tu vymieňať názory strýko Eliáš so starým sedliakom 
Blažkom, ale so stúpajúcou náladou stoja zrazu proti sebe dva svety: zemania a 
sedliaci 

Ø keď nadobudol spor hrozivé rozmery a zemania v ňom dokazujú svoju 
nadradenosť a vynášajú svoje prednosti nad sedliactvom, svoje zásluhy a práva, 
Ežo sa prejaví ako zásadný odporca feudálnych prežitkov 

Ø záver skladby končí zmierením matky so synom zásluhou vnúčaťa (Benko) a 
súčasne definitívnym víťazstvom roľníctva nad zemianstvom 

Ø Ežo pochopil, že zemania sa musia vzdať svojich predsudkov a pýchy, ak sa 
chcú zachrániť 

 
• Gábor Vlkolinský – epos 

Ø zemianska rodina Šimona Vlkolinského je v rozklade, morálnom i hmotnom – 
obaja rodičia Gábora pijú, prišli o majetok, vzťah Gábora a jeho milej sa rozpadol, 
všetci jeho súrodenci idú preč 

Ø na radu Eža sa ožení dcérou sedliackej rodiny Blažkovcov 
Ø v pozadí eposu vidieť aj skutočné spoločenské udalosti (memorandové 

zhromaždenie – 1861, ...) a reakcie Vlkolinčanov na ne 
Ø je tu mnoho epizód, ktoré by mohli byť samostatnými príbehmi 
Ø hlavný ideový zámer bol ten istý ako v Ežovi, ale je rozdielny v umeleckom 

stvárnení i v kompozícii 
Ø najdôležitejším motívom je pohreb, ten vyvoláva atmosféru hynutia a rozkladu 

zemianskej rodiny a samozrejme aj zemianstva 
 
Porovnanie eposov: 
• viaceré postavy sa v oboch eposoch prelínajú, spolu tvoria kroniku rodiny Vlkolinských 

Ø Ežo Vlkolinský: 
• je históriou jednej zemianskej rodiny, je tzv. epickou monografiou (jeden – 

dvaja hlavní hrdinovia: Ežo, Estera, Žofka, Eliáš) 
• je obrazom ústupu zemianstva ako spoločenskej sily 
• dej je plynulý 

Ø Gábor Vlkolinský: 
• nesústredil sa na 1 – 2 hrdinov, ale na celý dedinský kolektív 
• zobrazuje hynutie slovenského zemianstva, jeho morálny a mravný 

úpadok, hmotný úpadok 
• dej je poskladaný z mnohých epizód 

v Hlavný záver – zemianstvo má a musí dohrať svoju úlohu ako spoločenská sila v 
národnom živote, musí sa prispôsobiť novým podmienkam 
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10. Dramatická tvorba J. Chalupku, J. Záborského, J. Palárika,  
J. G. Tajovského 
 
Spoločenská situácia:  

Rozvojom slovenského meštianstva – remeselníkov, obchodníkov a inteligencie sa 
vytvorili spoločenské predpoklady pre uplatnenie a rozvoj dramatickej tvorby. Ku koncu 
19.storočia sa v slovenských mestečkách začalo organizovať ochotnícke divadlo, čo bolo 
podnetom pre dramatickú tvorbu. Prvý slovenský ochotnícky krúžok založil r. 1830 v 
Liptovskom Mikuláši ľudovýchovný pracovník Gašpar Fejérpataky-Belopotocký. Ako prvú 
hru uviedli Chalupkovo Kocúrkovo.  
 
Charakteristika drámy: 

• literárny druh, slúži na inscenáciu na divadelnej scéne 
• skladá sa z dejstiev – výstupy (dejstvo končí pri padnutí opony) 
• mení sa počet postáv na scéne 
• fázy drámy: zápletka –> zauzlenie –> vyvrcholenie –> rozuzlenie –> záver 

 
Dramatické žánre: 

• tragédia – boj človeka s nepriateľmi, ktorí sú silnejší ako on, človek v tomto boji 
zahynie, vzbudzuje pocit vznešenosti a krásy 

• činohra – zobrazuje vážne spoločenské problémy, dramatické napätie je vyvolané 
rozporom medzi postavami, nevznikajú bezvýchodiskové situácie, ktoré končia 
smútkom 

• komédia – komický vzťah k svetu, zosmiešnenie nedostatkov jednotlivca i 
spoločnosti, autor mieri do súčasnosti 

 
 
Ján Chalupka- klasicizmus 

• predstaviteľ klasicizmu 
• kritizoval triednu neuvedomelosť, odnárodňovanie, poníženosť k šľachte, 

konzervatizmus, rodinkársky egoizmus, klebetníctvo, namyslenosť, neúprimnosť 
• starší brat Sama Chalupku 

 
• Kocúrkovo s podtitulom Len aby sme v hanbe nezostali 

Ø dej sa odohráva v prostredí slovenského malomesta – Kocúrkova (zaviedol do 
literatúry pojem "kocúrkovo", ktorým dodnes označujeme pomery a ľudí s 
obmedzeným myslením) 

Ø predstavil v nej svet malého mesta s troma hlavnými zložkami spoločnosti:  
1, predstaviteľ feudalizmu (zeman): zeman a cirkevný i školský inšpektor pán 
z Chudobíc, ktorý žije chudobne so svojím synom; je Slovák, ale slepo obdivuje 
Maďarov a ich reč, ktorú používa, ale neovláda 
2, predstaviteľ malomestskej buržoázie (remeselník): čižmársky majster 
Tesnošil a jeho rodina; autor ich kritizuje, že duchovne nenapredujú a nerozvíjajú 
kvalitu svojej práce  
3, mladá pokroková generácia (inteligencia): učiteľ Sloboda je vzdelaný, 
vďačný syn, optimistický a vtipný, zbehlý v cudzích jazykoch, ale odmieta 
odnárodňovanie; postava blízka štúrovskej generácii; z jeho názorov preráža duch 
národnej znášanlivosti 
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Ø je to obraz dvoch protichodných svetov – zanikajúceho feudalizmu a zrodu 
národne uvedomelej inteligencie 

Ø pán z Chudobíc a Tesnošil sú smiešne figúrky ich názorová zadubenosť a 
obmedzenosť, neschopnosť tvorivého činu, sú vážnou prekážkou pochopiť súčasné 
spoločenské pomery (nástup kapitalizmu)  

Ø vzdávajú sa slovenskej reči a deformujú ju používaním maďarských a latinských 
slov a fráz pričom ani jednu ani druhú reč neovládajú 

Ø Sloboda – ožení sa s dcérou starého učiteľa, víťazí nezištnosť a úprimnosť citov 
pred vypočítavosťou Tesnošilovcov 

 
 
Ján Palárik 

• patril k najvýznamnejším dramatickým spisovateľom matičného obdobia 
• v divadelných hrách videl výchovu ľudu 

 
• Inkognito – veselohra 

Ø satirický obraz odrodilého meštianstva, autor ho vidí realisticky, vysmieva sa z 
jeho mravov 

Ø námet čerpá zo slovenského malomesta v časoch Bachovho absolutizmu – 
Kocúrkovská tematika 

Ø kritika falošného uhorského vlastenectva, odrodilstva, hlúposti, spoločenskej 
pretvárky, pomýlenej výchovy mládeže, sebectva 

Ø zámena postáv –>komické situácie (nový prvok v slovenskej dramatickej tvorbe) 
Ø odhaľovanie skutočného charakteru postáv, víťazstvo lásky nad sebectvom, 

ušľachtilosti nad špekuláciami, úcty k národu nad pohŕdaním národným citom 
 

• Drotár – veselohra 
Ø zámena osôb 
Ø autor tu kladie do protikladu mravnú hodnotu pánov a obyčajných ľudí 
Ø obyčajný drotár sa dostane do rodiny továrnika, kde však všetkých prevýši svojimi 

ľudskými vlastnosťami 
Ø autor záporné postavy zobrazuje realisticky, veselohra je založená na zámene 

postáv 
 

• Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri Obžinkoch – veselohra 
Ø vrcholné dielo autora, ústrednou témou je boj proti obrodilstvu, oslava 

vlastenectva, úcta k rodnému jazyku, cieľom autora bolo poukázať na potrebu 
tolerancie, úcty a zmierenia medzi Slovákmi a Maďarmi 

Ø dej sa odohráva v kaštieli mladej grófky Elizy Hrabovskej 
Ø autor tu využíva dvojitú zámenu postáv: 

o grófka Eliza Hrabovská a jej spoločnica Miluša Oriešková, učiteľova dcéra, si 
vymenili úlohy, aby podrobili skúške ženícha baróna Ľudovíta Kostrovického 

o Ľudovít Kostrovický  si vymenil totožnosť s priateľom úprimným, ale 
pomaďarčeným zememeračom Rohoňom   

DEJ: 
Ø grófka sa dozvedá, že na panstvo príde mladý barón Kostrovický, ktorý sa má stať 

jej budúcim manželom, je s ním už od malička zasnúbená, je to syn grófkinho 
opatrovníka 

Ø keď sa grófka dozvedá, že má prísť, rozpráva sa so svojou slúžkou Milušou, tej sa 
nepáči, že grófka sa má vydať za niekoho koho nepozná, a preto sa vymenia 
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Ø v závere sa nádejné manželské páry, grófka a barón, Miluša a zememerač nájdu 
a všetko sa končí šťastne 
ZMIERENIE: 
1, Slovákov a Maďarov 
2, sociálne rozdielnych spoločenských vrstiev 
 

 
Jozef Gregor – Tajovský 

• patrí k vrcholným autorom druhej vlny slovenského realizmu  
 

• Ženský zákon 
Ø 4-dejstvová veselohra, ktorá ukazuje, že na dedine často víťazia nad čistým 

ľúbostným citom majetkové záujmy  
Ø v hre sa uplatňuje autorovo humorné videnie dedinského sveta, humor preniká cez 

všetky zložky diela, od základného postoja spisovateľa k životu cez komickú 
stavbu situácií, charakteru, dialógov i gesta postáv  

Ø za týmto humorným životným postojom je v hre vážna otázka o hodnote človeka v 
kapitalizovanej spoločnosti, ktorá vytvára vyostrené dramatické napätie 

Ø konflikt hry je motivovaný sociálne, ale závažnú mieru na jeho rozvedení majú 
rodinné záujmy a rozdielne charakterové vlastnosti postáv. Na deji sú 
zainteresované všetky postavy hry. 
DEJ:  

Ø Anička Javorová a Michal Malecký sa majú radi, ale Michalovi rodičia (Jano a 
Zuza – v novom znení Beta) ani Aničkina mama (Marína – vdova) o tom nevedia 

Ø rodičom to povedia, nikto nie je nadšený, Marína je proti a nakoniec sa matky 
pohádajú o to, kam novomanželia pôjdu bývať 

Ø Michal musí ísť na vojnu, Dora (Marínina susedka, vdova) začne robiť intrigy – 
Maríne hovorí o lepšej neveste, ktorá síce nie je pekná, ale veľmi bohatá a Bete 
zase hovorí, že Marína má už novú nevestu – tým ešte viac rozdúcha nepriateľstvo 
medzi Betou a Marínou 

Ø Dora ešte aj roznáša, že Aničku videla s inými a že ich strieda 
Ø Michal príde domov, uverí povedačkám a znenávidí Aničku 
Ø nakoniec sa všetko vysvetlí – Dora sa prizná, že to robila pre peniaze (bohatí ju 

podplatili, aby sa ich dcéra vydala), Michal sa ospravedlní Aničke, že o nej 
pochyboval a Marína pustí novomanželov 

Ø do Aničkinho domu pod podmienkou, že jej prídu pomáhať, keď bude potrebovať 
Ø nakoniec zvíťazí láska oboch. Všetci sú šťastní, najviac Miškov otec, ktorý si stále 

prial, aby zdravý rozum zvíťazil nad mocou klebiet a ženského hnevu, 
 

• Statky – zmätky 
Ø 4-dielna hra, v ktorej Tajovský ukázal ako majetok opantal celé myslenie i konanie 

starého skupáňa Palčíka a jeho ženy Mary, honba za majetkom spôsobila rozvrat v 
rodinách a zmätok v dušiach  

Ø hra má výrazný kriticko-realistický charakter a predstavuje jedno z vrcholných diel 
v slovenskej predprevratovej literatúre 
DEJ: 

Ø zobrazené sú tu 3 rodiny: 
o Kamenskí – dcéra Zuzka, viac detí 
o Ľavkovci – syn Ďuro 
o Palčíkovci – bezdetní, boháči 
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Ø Palčíkovci navrhujú, aby sa Zuzka a Ďurko zobrali, išli bývať do ich domu, starali 
sa o nich a keď zomrú dajú im majetok. Nakoniec sa zosobášia, presťahujú sa, 
Pačlíkovci sú spokojní, ale Ďuro nemôže vystáť Zuzku (je príliš tichá) a začne 
znovu behať za Betou a háda sa kvôli tomu s Palčíkom. Zuzka mu to vyčíta, a 
nakoniec odchádza od neho domov. Ďurko sa ožení po druhý krát - s Betou, ktorá 
príde bývať k Palčíkovcom namiesto Zuzky. Palčík na nich nechce nič prepísať, 
lebo že sa zle starajú o majetok. Túžba po majetku rozloží aj vzťah Ďurka a Bety, 
takže aj tá ho opúšťa. Ďurko sa snaží vrátiť k Zuzke, a svojmu synovi, no tá 
poznajúc jeho nestály charakter ho odmietne. 

 
v Jednoaktovky (div.hry):  

o Matka, Hriech, V službe, Tma 
 
 
Jonáš Záborský 
reagoval vo svojich prózach na všetky podstatné krízové javy porevolučného obdobia 
 
Drámy: 
1. cyklus – tvoria drámy z dejín Veľkomoravskej ríše a dejín slovensko-uhorských  
2. cyklus – drámy čerpajúce námety z dejín srbsko-uhorských  
3. cyklus – 9 drám z čias vzbúr v Rusku  
 
Historické drámy:  

• Bátoryčka 
• Chorvátska Helena 
• Stroskotanie Srbska 

 
• Dva dni v Chujave – poviedka 
• Bájky – zbierka bájok 
• Faustiáda – satira na uhorské pomery v 19.st. 

 
• Najdúch 

Ø 5-dejstvová veselohra 
Ø zobrazuje tu komické črty života drobného zemianstva, rozdiely medzi panskou a 

sedliackou morálkou 
Ø je to satira na slovenské zemianstvo 
Ø statkár Kobozy utráca majetok a jediné východisko vidí v bohatej neveste Majuše 
Ø zeman Kobozy zneuctil dievča, ale nechce sa priznať k svojmu dieťaťu, nakoniec 

ho k tomu prinútia obyvatelia dediny 
Ø jeho syn Gejza sa vyznačuje nadutosťou a hlúposťou, predstavuje mravný úpadok 

zemianstva; pokrok predstavuje Jablonkay (zeman) 
Ø postavy sú zosmiešnené, často zveličené, alebo zjednodušené 
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11. Svetová realistická literatúra ako zrkadlo spoločnosti 
a kronika jej mravov 

Ø (H. de Balzac; F. M. Dostojevskij; E. Zola) 
 
Realizmus svetovej literatúre (pol. 19. st. – zač. 20. st.): 

• 19 storočie je charakterizované priemyselnou revolúciu, zanikanie feudalizmu 
a rozvojom kapitalizmu 

• rozhodujúci bol zmysel pre skutočnosť 
• na literatúru a umenie má vplyv filozofický smer pozitivizmus -> zakladateľ Auguste 

Comte – zdôrazňoval objektívne poznanie skutočnosti, za skutočné pokladal iba to, čo 
sa dalo zmyslami overiť a skúsenosťami a experimentom dokázať 

• spisovatelia sa snažili objektívne zobraziť skutočnosť, reálny život, ľudské vzťahy, 
charaktery 

• umeleckú metódu, ktorá zobrazovala skutočný reálny život nazývame realizmus – 
zobrazoval obyčajného človeka v prostredí, v ktorom žije nielen v zhode ale aj 
v konflikte 

• typická postava bol obyčajný človek, v typických spoločenských podmienkach 
• zobrazovali postavy všetkých spoločenských vrstiev 
• zobrazovali aj nedostatky spoločnosti 
• boli kritikmi pričom často využívali iróniu a satiru 

 
 
Anglická literatúra 
Charlotte Brontëová (brontiová) 

• Jana Eyrová – román; romanticko – realistický príbeh siroty, jej lásky i prekážok, 
s ktorými sa musela trápiť 

Emily Brontëová 
• Búrlivé výšiny – román; zobrazuje vzťahy medzi ľuďmi na anglickom vidieku (lásku 

strieda nenávisť, pomsta); vyjadrila protest proti potláčaniu citov, útlaku a pokrytectvu 
Charles Dickens 

• Pamäti klubu Pickwickovcov (pikvikovcov) – humoristický román podávajúci obraz 
starého Anglicka; opisy dobrodružstiev postáv sa striedajú s kritikou anglického 
zákonodarstva a sociálnej nespravodlivosti 

• Oliver Twist – román, v ktorom odhaľoval pokrytectvo spoločnosti a opisuje rodinu 
s trpkými životnými skúsenosťami, čiastočne autobiograficky poňaté 

• David Copperfield – román, ktorý má autobiografické črty 
• Malá Doritka – román, ktorý zachytáva spoločenské a triedne protiklady 

 
 

Francúzska literatúra 
Honoré de Balzac (onoré d´ balzak) 

• románopisec, zakladateľ kriticko-realistického románu vo francúzskej literatúre 
• jeho hnacím motorom bol sen o bohatstve, ktoré mu malo priniesť písanie 

romantických diel 
• chcel napísať veľkú zbierku románov a to sa mu aj podarilo: Ľudská komédia 



Poznámky zo študentského portálu Zones.sk                                                       www.zones.sk 
 

 49 

• Ľudská komédia 
Ø obsahuje 97 románov a poviedok, ktoré zobrazujú francúzsku spoločnosť 
Ø tento cyklus rozdelil do 3 častí: 

§ štúdie mravov – patrí sem román Gobseck – román; autor v ňom 
vykreslil typ úžerníka, ktorý sa drží svojich zásad a Otec Goriot – 
sociálny román 

§ filozofické štúdie – Šagrénová koža – o tajomnom kúsku kože, čerpal 
z orientálnych rozprávok, zdôrazňoval že túžba po moci ma zhubné 
následky 

§ analytické štúdie – Fyziológia manželstva  
 

• Otec Goriot 
Ø autor v ňom zobrazil objektívny pohľad na skutočnosť, ide o kritiku spoločnosti 
Ø je príbehom ľudskej bezcitnosti, obrazom cinickosti buržoáznej spoločnosti, ktorý 

je načrtnutý cez rozklad citových vzťahov otca a detí 
Ø autor zobrazuje sebaobetujúcu lásku otca k dcéram, tragiku tejto lásky 
Ø poukazuje na všemocnosť peňazí, na stratu ideálov mladého človeka 

DEJ: 
Ø starý bohatý obchodník s cestovinami Goriot, žije len pre svoje 2 dcéry Anastáziu 

a Delphinu, ktorým venuje celý svoj majetok aby sa mohli dobre vydať a dostať sa 
do vyšších kruhov 

Ø vychoval ich nerozumne ako šľachtičné, financuje ich márnivosť, zachraňuje pred 
škandálom, podporuje ich milencov 

Ø vždy ich vychovával tak, že ich záujmy boli nadradené nad jeho potreby 
Ø obe dcéry sú v prostredí, ktoré im neumožňuje prejaviť cit k otcovi 
Ø dobrovoľne prijímajú diktát svojej spoločenskej vrstvy, lebo pre ne je dôležitejšie 

aby ich videli v spoločnosti 
Ø Anastázia bola vydatá za baróna, bola krajšia a Delphina sa vydala za bankára 
Ø Goriot oslnení ich spoločenským postavením nevidí, že dcéram je osud otca 

žijúcom v špinavom penzióne ľahostajný, že sa za neho hanbia, zneužívajú ho 
Ø ich záujem o neho sa vyčerpal minutím peňazí 
Ø zomiera sám, namiesto lásky spoznáva skutočnosť 
Ø charakter Goriota je nemenný počas celého románu, avšak mení sa charakter 

chudobného študenta Eugena de Rastignac 
Ø jediný človek, ktorý s Goriotom súcití, Eugena v jeho počínaní sledoval bývalý 

galejník Vautren, ktorý sa pred ničím nezastavil a bol význačný svojou dravosťou 
za peniazmi 

Ø poschodia v penzióne symbolizujú spoločenský rebríček 
Ø dochádza k typizácii postáv 
Ø Anastázia a Delphine sú typické postavy spoločnosti, ich honba za majetkom 
Ø prevláda rozum nad citom 

 
Ø Základný konflikt a jeho tematické naplnenie: 

o spoločensko-morálny 
§ 2 svety: parížska smotánka a chudobný penzión pani Vauquerovej 
§ obraz chudobnej spoločnosti i smotánky ® veľmi náročné prestúpiť 

s čistím charakterom, svedomím do vyššej vrstvy, tvrdé separovanie 
§ peniaze « skutočná láska (túžba po majetku je mnohokrát silnejšia 

než čokoľvek iného, a tak človek dokáže urobiť všetko) 
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o vnútorný  
§ Rastignac: psychologicko-morálny  
§ obeť spoločnosti (chce si zachovať čisté svedomie a zároveň získať   

postavenie vo vyššej spoločnosti ® prehodnocuje všetko 
 

Ø Charakteristika postáv: 
o otec Goriot 

§ bohatý cestovinár – zneužíval situáciu, keď bolo obila málo, draho 
predával   ® nečestný obchodník 

§ obetavý, ochotný urobiť úplne všetko pre dcéry – i také extrémy, ako 
vzdať sa pohodlia, rozpredať majetok, byť ochotný až 10 hodín čakať 
v zime, aby   mohol na sekundu zazrieť vlastnú dcéru, ... bozkával nohy 
dospelej dcére, toleroval ich vzťahy... 

§ uzatvoril sa len na vzťah k dcéram, okolitý svet prestal vnímať 
a zaujímať sa   oň 

§ postava a vplyv Rastignaca odhaľuje v Goriotovi i sebectvo 
(„zneužíval“ ho,   aby sa dozvedel o svojich dcérach – ako žijú, 
bývajú...)    

§ bol čitateľovi sympatický – ľutoval ho 
§ stal sa chudobným, no vlastným rozhodnutím (pripustil si, že deti ho 

privedú  k smrti) 
o Eugen Rastignac 

§ lepšie rozpracovaný, hodnotnejší literárne (no pri jeho vykresľovaní je 
otec   Goriot nevyhnutný) 

§ vyvíjal sa pod vplyvom spoločnosti a osudu rodiny Goriotovcov (osud 
rodiny   ho dotváral)  

§ ohurovalo ho bohatstvo, lesk, peniaze... 
§ videl, že Goriota zneužívajú dcéry, aj on sa tak zachoval voči matke 

a sestrám 
§ začne hrať chamtivú hru (zatratili sme ho), no v tej chvíli sa otočí aby 

sa mohol nájsť 
§ ovplyvnený Vautrenom – do vysokej spoločnosti sa dostane cez 

milenky, peniaze... 
o Goriotove dcéry: Delphina de Nucingen a Anastasia de Restaud 

§ ich charakter spoznávame počas deja, ale na rozdiel od Goriota 
a Rastignaca   sa už nemení 

§ pod silným tlakom spoločnosti (deformované spoločnosťou) – 
ľahostajné, egoistické, snobské, vypočítavé, dostali sa do vysokej 
spoločnosti, majú   zdeformované charaktery, sú nešťastné, závislé od 
financovania mužov. 

§ nevďačné vo vzťahu k otcovi – dostal ich do vyššej vrstvy, keď už 
nemal  peniaze, tak sa naňho zanevreli, hanbili sa zaňho 

Ø Kompozícia: 
o presne uložené kompozičné celky - pravidelnosť Þ vzor klasického románu 

® začína opisom (prostredia, postáv, menších predmetov) ® dej, ktorý je 
prerušovaný úvahami (reflexia, vykreslenie postáv) 

o opis: 
§ statický – charakteristika postáv – vnútorná i vonkajšia, opis 

prostredia, postáv,  menších predmetov, miestností, penziónu 
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§ dynamický – opis deja nie z hľadiska konfliktu ale autor posúva 
postavu prostredím (opis priebehu deja, pohyb postavy cez určitý 
priestor, postavu posúvame cez miestnosť, no to miesto nás z hľadiska 
deja nezaujíma) 

o opis je vždy na začiatku diela, pri vstupe postáv do deja, nových motívov, je   
súčasťou deja (nemôžeme ho vynechať)  

o úvaha  
§ nemožno ich vynechať – vytvárajú kompaktný celok 
§ dialóg sa zastaví – no úvaha je súčasťou rozhovoru, postava začne    

monologicky uvažovať ® prezrádza nám charakter postavy 
§ autori úvah: Rastignac, Vautren, Goriot ® ich úvahy nie sú 

zrovnateľné s úvahami statických postáv (tie sa rozhodli už mimo 
knihy – postavy bez vývoja – nerozvíjajú sa) 

 
 
Stendhal (vlastným menom Henri Beyle) 

• Červený a čierny 
Ø román, ktorý zobrazuje pomery vo Francúzsku v 1.pol.19.st. 
Ø Julien Sorel sa rozhodne skoncovať s chudobou a zvolí si kariéru dôstojníka 
Ø po Napoleonovej bitke sa dostáva na kňazskú dráhu, stáva sa vychovávateľom, 

pomocou šarmu si získava ženy s postupuje po spoločenskom rebríčku 
Ø keď postrelí svoju prvú milenku, dostáva sa pred súd, odmieta milosť a obviňuje 

spoločnosť, nakoniec ho odsúdia na trest smrti a popravia ho 
Ø ČIERNA FARBA – spoločnosť 
Ø ČERVENÁ FARBA – ľudská túžba po plnom a vášnivom živote  

 
Gustave Flaubert 

• Pani Bovaryová – román, psychologicky zachytávajúci príbeh romanticky založenej 
ženy; inšpirovaný skutočnými udalosťami 

• Citová výchova – román, v ktorom zobrazoval politické udalosti po roku 1948, 
sklamania z veľkých snov a túžob 

 
Guy de Maupassant (gi d´mopasan) 

• Miláčik – spoločensko-kritický román, v ktorom zobrazuje karieristu, ktorému ženy 
pomôžu vyšvihnúť sa z biedneho prostredia do vládnucich kruhov 

• Mont-Oriol – román, ktorý je obrazom života vyššej spoločnosti 
 

 
NATURALIZMUS: 

• literárny smer, nadviazal na realizmus, ešte dôkladnejšie ako realizmus zobrazuje 
skutočnosť, pričom využíva adekvátne jazykové prostriedky (expresné slová, 
vulgarizmy, ..) 

• vyzdvihuje estetiku škaredého, ide o pravdivé, drsné zobrazenie skutočnosti 
• ide o opisovanie prírody 
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Emil Zola  
• predstaviteľ francúzskeho naturalizmu 
• zobrazoval ťažké životné a pracovné podmienky robotníkov, zobrazoval ich 

v románoch: 
o Brucho Paríža; Zabijak; Germinal; Nana 

 
 
Ruská literatúra 
Nikolaj Vasilievič Gogoľ 

• Petrohradské poviedky – najvýznamnejšia poviedka Plášť 
Ø úbohý úradník Akakij Akakijevič Bašmačkin potrebuje nový plášť, ide ho 

odhladovať a šetrením ho získa 
Ø ide na oslavu, keď sa vracia, ukradnú mu ho –>chradne –> umiera –> chodí po 

noci ako duch 
Ø kritizuje tu ťažké podmienky poctivých, pracovitých ľudí, ktorí sa nedokážu brániť 

• Taras Buľba – poviedka, v ktorej oslávil hrdinstvo a obete ukrajinského ľudu v boji 
za slobodu 

• Revízor – satirická komédia 
Ø hlavná postava je úradník a dobrodruh Chlestakov 
Ø prichádza z Petrohradu do mestečka N, kde očakávajú revízora tiež z Petrohradu, 

lebo v nej miznú štátne peniaze 
Ø starosta a ďalší predstavitelia mesta sa boja, že bude odhalená ich úplatkárska prax 

a neplnenie si povinností, a preto Chlestakova úctivo hostia 
Ø ubytuje sa v hostinci, všetci si myslia, že je revízor 
Ø Chlestakovi sa situácia náramne hodí, predstiera, že je revízor, votrie sa od ich 

rodín a nechá sa podplácať 
Ø presťahuje sa do domu starostu a zaľúbi sa do jeho dcéry 
Ø po Chlestakovom odchode prichádza skutočný revízor 
Ø hra končí nemou scénou zdesených predstaviteľov mesta 
Ø autor tu odkryl stále sa prehlbujúcu skorumpovanosť cárskej byrokracie 

• Mŕtve duše – román, v ktorom chcel vystihnúť klady a zápory ruského národného 
charakteru 
Ø hlavný hrdina statkár Čičikov zbohatol skupovaním mŕtvych duši, aby mu ich 

vlastníctvo dopomohlo k rôznym finančným špekuláciám 
 
 
Ivan Sergejevič Turgenev 

• Poľovnícke zápisky – zbierka poviedok, v ktorých zobrazuje krásnu prírodu 
stredného Ruska, ale aj útlak nevoľníkov 

• Rudin – román, ktorý zobrazuje typ „zbytočného človeka“ – hrdina je vzdelaný 
človek, ktorý nedokáže bojovať za svoju lásku; odchádza bojovať na parížske 
barikády, kde zomiera  

• Otcovia a deti – román, ktorý predstavuje generačný konflikt statkárskej aristokracie 
a revolučno-demokratickej inteligencie 
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Fiodor Michajlovič Dostojevskij 
• Biedni ľudia – napísaný vo forme listov 2 osamelých, opustených ľudí – chudobného 

úradníka a siroty 
Ø dievčina prijíma ponuku svojho bývalého zvodcu, bohatého statkára, hoci vie, že 

po sobáši ju čaká neradostný život 
Ø kritika sociálnych pomerov v Rusku 

• Zápisky z mŕtveho domu – román, v ktorom stvárnil trpkú väzenskú skúsenosť na 
Sibíri, v ktorom zobrazuje ľudí, ktorí sa dostali do vyhnanstva na Sibír 

• Ponížení a urazení – román, v ktorom vyjadril súcit s poníženými a trpiacimi ľuďmi 
• Idiot – román, v ktorom chce hrdina prekonávať zlo láskou, neskôr táto snaha 

stroskotá 
• Zločin a trest – patrí k najvýznamnejším románom ruskej i svetovej literatúre, je 

v ňom vykreslená psychológia zločinu 
Ø hrdinom je študent Rodion Raskoľnikov, na tejto postave si všíma rozpoltenosť 

ľudskej duše 
Ø rozdeľuje ľudí na 2 skupiny: 

o obyčajný – väčšina, povinní sa podriadiť neobyčajným ľuďom 
o neobyčajný – nadriadení, žijú podľa pravidiel, ale majú určité právo ich 

porušovať, robiť zločiny bez trestu 
Ø pod vplyvom tejto teórie hrdina zavraždí úžerníčku a jej sestru 
Ø nezabil ju z potreby ale z nezištných dôvodov, povedal: „Nezabil som človeka, ale 

princíp.“ 
Ø neskôr mal ale výčitky svedomia, uvedomuje si ťarchu svojho zločinu, zdôverí sa 

Soni (mladá prostitútka), ktorá zachraňuje svoju rodinu pred zhynutím, predajom 
vlastného tela 

Ø nakoniec sa priznáva na polícií a je odsúdený na nútené práce 
Ø na konci diela je: 

o verejné priznanie – v priznaní spočíva jeho záchrana, koniec jeho 
duševných múk 

o trest – román protestuje proti rozkladu ľudskej osobnosti v buržoáznej 
spoločnosti 

o zmierenie s Bohom – autor učí hľadať iskru dobra v každom človeku 
„Hľadá v človeku človeka.“  

 
Lev Nikolajevič Tolstoj – jeho tvorba predstavuje vrchol kritického realizmu; známa je 
jeho teória: „Neprotiviť sa zlu násilím!“ 

• Jasnopolianske zápisky – sú kronikou Tolstého života, ale aj opisom života ruskej 
spoločnosti a kultúry 

• Vzkriesenie – román, ktorého námetom je skutočný súdny prípad – porotca, šľachtic 
Nechľudov, spozná v odsúdenej prostitútke dievčinu Kaťušu Maslovovú, ktorú kedysi 
zviedol a otrasený jej osudom sa rozhodne napraviť svoju vinu 
Ø ponúkne jej manželstvo, opúšťa svoj majetok a nasleduje ju na Sibír 
Ø hrdinka ho odmieta a rozhodne sa spojiť svoj život s politickým spoluväzňom 
Ø autor tu zobrazuje všetky vrstvy ruskej spoločnosti (šľachtu, úradníctvo, ľud,...) 

 
• Anna Kareninova – spoločenský román, ktorý psychologicky zachytáva citové 

a duševné stavy hrdinov 
Ø téma – hľadanie zmyslu lásky a rodiny; obraz prostredia ruskej smotánky 

a šľachty v Rusku v 19.storočí 
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Ø hlavné postavy: Anna Kareninova a Vronskí 
Ø vedľajšie postavy: Levin a Kitty 
Ø Tolstoj tu zobrazuje 2 ľúbostné a rodinné osudy: 

o 1, Anna odchádza od staršieho muža, opúšťa i svojho syna pre vášnivú lásku 
ku Vronskému (poručík, dôstojník); so svojou láskou sa neskrýva, stretáva sa 
s ním na verejnosti; rozhodne sa odísť od manžela; synovi Seriožovi povedia, 
že matka zomrela; Kareninova čaká s Vronským dieťa; postupom času mizne 
ich veľká láska; hoci má dieťa s Vronským, túži ako matka po prvom dieťati; 
román končí smrťou Anny, ktorá sa hodí pod kolesá vlaku 

o 2, Levin sa ožení s Kitty; krátko po svadbe prežíva chvíle rozpačitosti a pocity 
sklamania; žiarli na svoju ženu, a tak nachádza zmysel života na vidieku 
a v spojení s prírodou; manželia sú nakoniec šťastný, ich šťastie je protikladom 
Anninho nešťastia 

Ø v tomto románe vidíme 3 základné roviny: 
o rovina silnej lásky a vášne – prekoná aj spoločenské normy a predsudky 
o psychologická rovina – zobrazuje najvnútornejšie zážitky a emócie 
o moralistická rovina – Anna sa previnila neverou, ale aj tým, že opustila 

svojho syna 
v rozmach železničnej dopravy, vlak a stanica sa v románe stávajú kľúčovými 

motívmi, ktoré sa osudovo premietajú do života hrdinov 
 

• Vojna a mier – román; 4–zväzková epopeja o osudoch vyššej ruskej spoločnosti v 1/3 
19.storočia na pozadí európskych dejín; jedno z najväčších diel svetového realizmu 
Ø v tomto románe sú vykreslené 3 plány: 

o historické udalosti: 
§ 1. a 2. zväzok – vojna s Napoleonom v Rakúsku a bitka pri 

Slavkove;  
§ 3. a 4. zväzok – vlastenecká vojna s Napoleonom v Rusku a bitka 

pri Borodine 
o autorove úvahy – filozofické, politické, vojenské 
o osudy rodín:  

§ Bolkonských – knieža Andrej Bolkonský 
§ Rostovových – Nataša Rostovová 
§ Pierr Bezuchov – intelektuál 

 
Ø autor tu využíva metódu kontrastu: 

o mesto a dedina 
o osobný a spoločenský život 
o príroda a história 
o skutočné a historické postavy (Napoleon, cár Alexander, Kutuzov) 

Ø je tu pásmová kompozícia a striedanie: 
o pásma vojny a mieru 
o pásma postáv 
o časovo priestorové roviny 
o autorská reč 

Ø hlavné postavy: 
Ø Andrej Bolkonský – usiloval sa o spoločenský pokrok; obstal v náročných 

životných skúškach – ťažké zranenie v bitke pri Slavkove; smrť vlastnej ženy; 
hľadanie vzťahu k Nataši Rostovovej; vyrovnal sa i so smrťou (ťažko zranený 
umiera v náručí milovanej Nataši) 
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Ø Pierr Bezuchov – neustále hľadal zmysel života; ako jeden z najbohatších ľudí 
v Rusku chcel zlepšiť postavenie roľníkov, a preto sa zbližoval s ľudovým 
filozofom Platnom Karatejovom; oporu hľadal v slobodomurárstve; osobnú istotu 
našiel v manželskom zväzku s Natašou Rostovovou, ktorá sa zaňho napokon 
vydala 

Ø Nataša Rostovová – jedinečná postava svetovej literatúry; Tolstoj ju zobrazil od 
naivného dospievajúceho dievčaťa cez očistnú lásku k Andrejovi Bolkonskému až 
po vyrovnanú ženu vo zväzku s Pierrom Bezuchovom 

 
 
Anton Pavlovič Čechov – bol majstrov poviedky – „Stručnosť je sestra talentu.“; 
zakladateľ lyrickej a psychologickej drámy 

Poviedky: 
• Chameleón; Izba číslo 6; Dáma so psíkom 
• Smrť úradníka – nízky úradník si kýchol v divadle a oprskal pritom generála, stále sa 

generálovi ospravedlňuje, otravuje ho, až naňho generál nakričí a úradníček 
v následku toho zomiera 
Ø kritika strachu pred vysokopostavenými ľuďmi 

Drámy: 
• Čajka; Tri sestry; Ujo Váňa 
• Višňový sad – zobrazil tu 3 vrstvy spoločnosti (generácie): 

o Ranevská a jej brat Gajev – minulosť a jej úpadok sveta aristokracie 
o Kupec Lopachin – aktívny predstaviteľ meštianstva, napriek tomu, že 

predstavuje sily  prítomnosti, produktívny zisk a jeho vnútorný svet ostáva 
prázdny 

o Aňa a študent (jej nápadník) Peter Trochimov – sú rozhodnutý zmeniť 
vlasť na čarokrásny sad, ale ich túžbu nepreverila životná skúška 
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12. Osobnosť a tvorba P.O. Hviezdoslava 
 
Pavol Orságh Hviezdoslav (1849 – 1921) 

• písal lyriku, epiku, drámu 
• narodil sa vo Vyšnom Kubíne, ako 3 dieťa v rodine zemana, ale vykonával aj 

roľnícku prácu, z domu si odniesol lásku a úctu k práci  
• neskôr študoval gymnázium v Miškovci v Maďarsku, kde mu hrozilo 

pomaďarčenie, tu sa pokúsil písať svoje prvé básne 
• študoval 5 rokov v Kežmarku, kde nasledoval vnútorný prerod básnika 
• ovplyvnil ho Goethe, Shakespeare, Schiller, Janko Matúška mu poslal báseň 

Marínu 
• po maturite študoval na právnickej fakulte v Prešove, kde sa podieľal na príprave 

almanachu Napred, ktorý zostavil s Kolomanom Ballšelom 
• pracoval ako advokát a oženil sa s Ilonou 

 
LYRIKA: 

• Básnické prvosienky Jozefa Zbranského 
Ø jeho prvotné dielo, ktoré venoval A. Sládkovičovi 
Ø touto zbierkou sa pripája k slovenským tradíciám, prejavuje sa tu láska k ľudu, 

k svojmu rodisku (Orave) a zamýšľa sa nad úlohou básnika  
Ø zbierka obsahuje 13 básní a vyznieva z nej dôvera vo vlastné činy a sily, túžba 

po spravodlivosti 
 
Po tejto zbierke nasleduje 8 veľkých básnických cyklov: 

Letorosty I.,II.,III. 
Prechádzky jarom 
Prechádzky letom 
Stezky 

Sonety 
Dozvuky 
Žalmy a hymny 
Krvavé sonety 

 
• Sonety 

Ø zbierka, pozostáva z 21 básní 
Ø autor sa zamýšľa nad záhadami sveta, je to fyziologické – lyrické vnímanie, 

zraňuje ho zloba pozemského života, uniká do fantázie ale nakoniec si uvedomuje, 
že jeho miesto je na zemi 

 
• Letorosty I. 

Ø nachádza sa tam programová báseň, v ktorej vyslovuje program vlastnej tvorby – 
Čo dávam, dávam z úprimnosti duše. 

Ø umelecké krédo autora: „Mne odporným, čo prírode sa prieči, len pravdy si ctím 
prostý obyčaj!“ 

 
• Letorosty II. 

Ø v tomto cykle sa lyrický hrdina podobá unavenému pútnikovi a smrť najbližších 
núti Hviezdoslava zamýšľať sa nad zmyslom ľudského života – východisko 
nachádza v tvorbe 

Ø básne sú pesimistické, rozsiahlejšie 
Ø označujeme ich za poéziu čierneho roka (v mladom veku mu zomrela sestra, 

krátko po sebe zomrela jeho matka a otec, nakoniec zomiera aj jeho brat) 
Ø typickými básňami zbierky sú: Čierny rok a Pustý dom  
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• Letorosty III. 
Ø cyklus 34 básni – najrozsiahlejšie 
Ø báseň: Ó prečo nie som víchrom 

o chce byť víchrom, morom, sopkou, aby mohol zmietnuť, tých, čo žijú na 
úkor pracujúcich (zlodejov, klamárov, cudzopasníkov) 

Ø prekonáva smútok a prechádza k problémom života slovenského ľudu, kritizuje 
morálku, príživníctvo, vykorisťovanie 

Ø národ nevidí ako celok ale delí ho na trúdy a robotnice 
 

• Žalmy a hymny 
Ø autor tu porovnáva svoje vlastné predstavy o živote a ľude so skutočným stavom 

spoločnosti; chce pomocou pravdy, krásy a lásky zmeniť svet, ale stroskotáva; 
nachádzame tu krízu básnikovho svetonázoru, rozpor medzi idealistickými 
predstavami o svete a konkrétnou skutočnosťou 

Ø patrí sem báseň: De profundis (Z hĺbky duše) 
o celá báseň ukazuje búriaceho sa Hviezdoslava, hľadajúceho odpoveď na 

osobné i národné problémy vo viere a náboženstve 
 
V nasledujúcich cykloch prevláda prírodná lyrika s úvahovými prvkami: 

• Prechádzky jarom 
Ø je osobnejší; opisuje tu krásu hornouhorskej prírody; je tu protiklad starnúceho 

básnika a mladej prírody, je pre neho ako druhým domovom, pomáha mu prekonať 
rozpory 

 
• Prechádzky letom 

Ø nachádzajú sa tu obrazy básnikových dojmov z prírody a z práce roľníkov; uvažuje 
o zlepšení sociálneho postavenia ľudu; osobnosť ustupuje do úzadia 

Ø v oboch cykloch vystupuje ako maliar prírody 
 

• Stezky 
Ø 4 dielny cyklus, kde sa ozýva myšlienka starnutia: „Ach nie som viac ten, čo som 

býval.“ 
Ø vyslovuje pochybnosti o spoločenskom účinku vlastného diela 

 
• Dozvuky 

Ø 3 dielny cyklus; myšlienka staroby a lúčenia so životom 
 

• Krvavé sonety 
Ø reagoval na 1. svetovú vojnu, odcudzuje vojnu, je to cyklus 36 sonetov 
Ø je to cyklus, ktorým prudko zareagoval na pošliapanie ľudskosti 

o v 1.časti vytvára obraz vojny a jej dôsledkov – úvodná báseň: „A národ 
oboril sa na národ“ 

o v 2.časti ho trápi otázka, kto je za túto hrôzu zodpovedný 
o v 3.časti túži po miery „Ó vráť sa skoro, mieru milený!“, zavítaj 

s ratolesťou olivovou.... 
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EPIKA: 
 
Znaky Hviezdoslavovej prózy: 

• všetky básne sú napísané v jambe – jamb je netypický pre slovenskú literatúru 
• na začiatku verša je vždy jednoslabičné slovo 
• priniesol skrátené slová, aby mu vyšiel jamb 
• používa prevrátený – obrátený slovosled = inverziu 
• priniesol írečité slová (málo používané) 
• priniesol novotvary 
• synonymický rad  

 
• Hájnikova žena 

Ø lyricko – epická – reflexívna skladba = epos, prevažuje epická zložka 
Ø Hlavná myšlienka – rozpor medzi svetom chalúp a svetom kaštieľov; 

vyzdvihnutie morálnych a mravných vlastností slovenského ľudu 
Ø Hlavná téma – láska mladých ľudí – Miško a Hanka Čajkovci v protiklade k nej 

nemorálnosť šľachty 
Ø Kompozícia – Pozdrav = prológ, 15 kapitol; Zbohom = epilóg 
Ø Prológ – „Pozdravujem vás lesy, hory, z tej duše pozdravujem vás.“ 

o podáva tu obraz čistoty a krásy prírody 
Ø Hlavné postavy: 

o Michal Čajka – mladý horár, ktorý slúži v panstve u grófa Villániho 
o Hanka Čajková – žena Michala Čajku 
o Artuš Villáni – mladý gróf, zvrhlík – predstavuje svet kaštieľov 

DEJ:  
Ø zomrie starý hájnik Čajka, jeho syn Michal sa uchádza u grófa Villániho o miesto 

svojho otca (miesto hájnika), dostáva ho. 
o Je tu kontrast: Miško skromný, ale hrdý. Gróf Villáni je 

povýšenecký a spupný.  
Ø Miško má rád Hanku, ktorá na neho čaká a chce si ho vziať, ale jej rodičia 

nesúhlasia (sú oveľa bohatší než Michalova rodina), ale nakoniec sa sobáš koná, 
Michal zoberie svoju nevestu do horárne.  

Ø uprostred prírody žijú spokojne a šťastne, nezáleží im na materiálnych statkoch.  
Ø Artuš Villáni (grófov syn) vidí Hanku v kostole, veľmi sa mu páči a začne ju 

prenasledovať. V sne Hanky – obluda – predtucha náznak konfliktu. Hanka ho 
však odmieta a tak si Villáni vymyslí podlý plán.  

Ø usporiada poľovačku na jelene aby si bol istý, že Miško nebude doma, a vyberie sa 
za Hankou, ktorá ho v sebaobrane svojej ženskej cti zabije.  

Ø Michal zoberie vinu na seba a Hanku prinúti odprisahať, že neprezradí pravdu.  
Ø Michala uväznia a čaká ho súd. Hanka sa vráti k rodičom, no tí sa od nej odvrátia 

a stále jej vyhadzujú vinu na oči. Od žiaľu a výčitiek svedomia sa pomätie.  
Ø v deň súdu prichádza Hanka na súd a povie pravdu. Súd ich oboch oslobodí.  
Ø po narodení dieťatka Hanka vyzdravie. Michal zachráni život grófa Villániho 

(rozvodnená rieka) a ten sa mu chce odvďačiť, Michal si želá len odpustenie za 
vraždu jeho syna a jeho želanie je splnené. 

Ø závažnú funkciu pri tvorbe realistického obrazu tvorí kontrast: 
o chalupa (ľud) <-> kaštieľ (šľachta) 
o mravné hodnoty ľudu <-> deštrukcia mravných hodnôt u šľachty 

Synkretizmus – prelínanie lyriky a epiky 
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• Ežo Vlkolínsky 
Ø autor zobrazil proces splývania zemianstva s ľudom 

DEJ: 
Ø ide o lásku zemianskeho mládenca Eža k sedliackej dievčine Žofke Bockovie. 
Ø nájdeme tu zaťatý hnev Ežovej matky Estery, ktorá bráni Ežovi, aby si zobral za 

ženu sedliacke dievča. 
Ø hnev je doprevádzaný vyhostením Eža z domu, išiel bývať k strýkovi Eliášovi, 

potom prišli pytačky, bola svadba zobral si Žofku. 
Ø po mnohých rokoch sa Ežo so svojou matkou zmieril cez svojho syna Benka. 
Ø sú tu opísané zvyky – pytačky, svadba, fašiangy 
Ø ústredným motívom bola svadba 
Ø vystupujú tu 3 typy zemianstva: 

• Estera – zaťatá zemianka, ktorá verí v sily zemianstva 
• strýko Eliáš – navonok sa javí, že prijíma nové myšlienky, ale vo vnútri je 

zástanca starých poriadkov 
• Ežo – zeman demokrat 

 
• Gábor Vlkolínsky 

Ø ukázal príčiny úpadku zemianstva, je spôsobený alkoholom 
Ø rodičia pijú a tým upadá aj majetok, dopadá to na celú rodinu, dopadá to aj na 

Gábora, pretože dievčatá zo zemianstva ho odmietajú 
DEJ: 

Ø Otec Šimon vidí jediného východisko v tom, že Gábor sa má oženiť s bohatou 
zemiankou. 

Ø Gábor sa zaujíma o Uľku Gaškovie, ale Uľkina matka jej zabráni, aby sa za neho 
vydala, lebo jeho matka pije. Ežo navrhne, aby začal nadbiehať Marke Tomašovie. 

Ø Marka Gábora odmieta, lebo ešte nie je vyrovnaná so vzťahom k Ežovi, ktorý si 
zobral Žofku Bockovie. 

Ø Všetky zemianky Gábora odmietajú. Po smrti matky začína piť aj Gáborov otec.  
Ø Gábor sklamaný svojím životom sa pokúsi o samovraždu, ale zabráni mu v tom 

Ežo a nahovorí ho, aby si zobral za ženu dcéru sedliaka Blažku. 
 
 
DRÁMA: 

• Herodes a Herodias 
Ø ide o tragédiu v 5 dejstvách, námet je biblický, dramatický konflikt so širokým 

mravným a spoločenským výrazom 
Ø zobrazuje jeho vzostup, ktorý bol sprevádzaný útlakom, zradami, krviprelievaním, 

bezohľadnosťou, sleduje sa jeho pád 
DEJ: 

Ø hlavná postava: Herodes Antipos – predstavuje vládu tyrana, ktorý túži iba po 
narastaní svojej moci, v čom ho podporuje jeho ctižiadostivá manželka Herodias, 
ktorá jeho 2. manželka. Svoju 1. manželku Tamaru jednoducho vyhnal, aby si 
mohol zobrať Herodias 

Ø Jána Krstiteľa predstavuje Jochanan, ktorý je hlásateľom nového kresťanského 
náboženstva, ale je aj kritikom životného štýlu vládcov a tyranov.  

Ø ctižiadostivá Herodias donúti svoju dcéru Salome, aby za tanec žiadala hlavu Jána 
Krstiteľa.  

Ø Jochanan zaplatí životom, ale tyran Herodias neujde zaslúženej odplate. Herodesa 
vojensky porazí arabský kráľ Aretas – otec Tamary 
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13. Rôzne formy humoru v dielach svetovej a slovenskej literatúry 
Ø (Moliére; M. Kukučín; J. Jesenský; D. Tatarka a iní) 

 
Humor – jeho cieľom je pobaviť čitateľa alebo diváka; vyvolať smiech na základe konania 
a postojov hrdinov; je forma k zobrazovaným postavám zhovievavá 
Satira – ostrý výsmech spojený s útočnosťou, úplným odmietnutím zosmiešňovaného javu 
Irónia – má negatívny, pejoratívny alebo skrytý význam (výsmech) 
Paródia – komická alebo satirická napodobenina literárneho diela alebo žánru; do nového 
diela sa preberajú obsahové, formálne znaky parodovaného diela v hyperbolizovanej forme so 
zámerom zosmiešniť ho 
Sarkazmus – je uštipačný, bezohľadný výsmech 
Kritika – hodnotenie, poukazovanie na chyby  a nedostatky 
Kronika – humorné zobrazenie niektorých stránok ľudského života, môže byť zameraná: 

na charaktery postáv – charakterová kronika 
na situácii – situačná kronika 

 
 
Jean Baptiste Moliére 

• žil na dvore Ľudovíta XIV, bol hercom, režisérom, riaditeľom divadla 
• pre svoje divadlo napísal 33 komédii 
• keď 4 – krát hral vo svojej komédii Zdravý nemocný, zomrel 

 
      DIELO: 

• Tartuffe 
• Mizantrop 
• Škola žien 

 
• Lakomec 

Ø komédia v 5 dejstvách, písaná v próze 
Ø antický námet, vysmieva sa ľudskej vlastnosti = lakomstvu, ktoré deformuje 

charakter človeka, ničí dokonca vzťahy medzi rodinnými príslušníkmi 
Ø dej sa odohráva v jeho dome, dej trval 24 hodín a mal 1 dejovú líniu – jednota 

miesta, času a deja 
Ø Harpagon je starý chorľavý lakomec, obmedzuje svoje deti, intriguje, okráda 

služobníctvo 
Ø strata peňazí znamená preňho koniec zmyslu života 
Ø Harpagonova dcéra Eliza sa tajne zasnúbi so šľachticom Valérom a syn Kleant 

miluje chudobnú Marianu, ktorú si chce za ženu vziať Harpagon a Kleanta chce 
oženiť so starou bohatou vdovou a dcéru chce zase vydať za starého boháča 
Anselma 

Ø keď zistí, že sa mu stratili peniaze, ktoré ukryl jeho šibalský sluha, je ochotný 
vydať na šibenicu kohokoľvek (aj seba) 

Ø po ubezpečení, že sa mu peniaze vrátia a po zistení, že Mariana je dcérou boháča, 
povoľuje synovi aby si ju vzal 
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Martin Kukučín 
• vlastným menom Matej Bencúr  
• vyrastal v rodine oravského sedliaka a od detstva si osvojoval myslenie prostého 

dedinského človeka 
• verí, že ľudia sú vo svojej podstate dobrý a že sú schopný nápravy 
• na Karlovej univerzite študoval medicínu 
• pracoval v spolku Detvan, zaoberal sa otázkami filozofie a s tolstojizmom 
• neskôr pôsobil ako lekár na ostrove Brač, kde aj zomrel, ale jeho telesné pozostatky 

preniesli na Národný cintorín do Martina 
 

DIELA: 
Rysavá jalovica 
Veľkou lyžicou 
Z teplého hniezda 
Mladé letá 

Keď báčik z Chochoľova umrie 
Neprebudený 
Dies irae (Dni hnevu) 
Dom v stráni 

 
• Rysavá jalovica 

Ø poviedka z dedinského prostredia, hovorí o alkoholizme, majstrovstvo spočíva vo 
vykresľovaní postáv, vykresľuje ich komicky – humorne, príbeh je humorne 
ladený 

Ø dej je groteskno-humoristický, dynamický; mená postáv, dialógy a situačná 
komika dodávajú dielu komickosť  

Ø ide o láskavý humor – vykresľuje ho aj s jeho nedostatkami, ale má pre ne 
pochopenie, dej je jednoduchý 

Ø ide o trampoty Adama Krta z Adamoviec, ktorý ide na Harmanovský jarmok 
kúpiť jalovicu 

Ø Krt ide na jarmok predať krpce a má kúpiť jalovicu, na jarmok ide aj Adam Trnka 
(sused), ktorý má jalovicu predať 

Ø Krt sa na jarmoku s Trnkom udobril a kúpil od neho jalovicu, dohodnú sa na cene 
a idú to osláviť do krčmy 

Ø keď vyšli z krčmy, zistili, že jalovica je preč, a Krt odchádza domov bez jalovice 
aj bez peňazí, lebo Trnka mu ich nechce vrátiť 

Ø cestou domov sa mu prihovárajú rôzne neživé predmety – lavička cez potok mu 
pred očami tancovala; vrhla sa na neho mátoha, spadol na ľade a všetko, čo kúpil 
na jarmoku, porozbíjal 

Ø s plačom sa priznal žene, že nemá ani jalovicu, ani peniaze, a tak ho Eva  vyhnala 
z domu a kázala mu vrátiť sa iba s jalovicou 

Ø keď Krt odíde, príde k Eve Trnka s Trnkovou, všetko sa vysvetlilo a vrátila sa jej 
jalovica, lebo Trnkova žena ju odviazala spred krčmy nevediac, že ju muž predal 

Ø Krt sa nevracal domov, preto Eva poprosila Trnku, aby ho išiel hľadať, našiel ho 
na konci sveta zarábať peniaze na píle, po návrate domov žili spolu šťastne 
a zariekol sa, že už nikdy nebude piť 
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Janko Jesenský 
• počas 1.sv. vojny ho zajali a z ruského frontu sa vracia na Slovensko, pracuje ako 

župan 
• písal prózu aj modernú poéziu a bol 1. slovenským umelcom 
• zaraďuje sa do 2 vlny realizmu 
• vo svojej poézii vyjadruje lásku k žene, vlasti, prírode, vyjadruje svoje zážitky v zajatí 
 
DIELA: 
• Verše 

Ø zbierka, ktorou debutoval 
Ø nájdeme tu tému lásky, do literatúry vstupuje erotika 

• Verše 2 
• Zo zajatia 
• Demokrati 
• Malomestské rozprávky – je to súbor poviedok – humoresiek (poviedka so žartovnou 

tematikou) 
 

• Pani Rafiková 
Ø rozsiahlejšia novela 
Ø autor v nej kritizuje malomeštiacku faloš, hlúposť, klamstvo, klebety, 

zlomyseľnosť 
Ø vlastnosti sú sústredené v pani Rafikovej, je to dáma v rokoch, malej okrúhlej 

postavy, zakladá si na svojom postavení, žije s manželom a dcérou Milušou – 
nedovolí jej pracovať, nekriticky ju miluje, myslí, že je dokonalá, hovorí nech sa 
radšej učí po francúzsky a číta romány 

Ø chcela by ju vydať za advokáta Brveníka, ostatným paničkám klame, že ju 
advokát požiadal o ruku, všetko sa končí, keď Miluša utečie z domu 

Ø pani Rafikovú nezaujíma ako sa bude dcére vo svete dariť, ale to ako bude vyzerať 
v dedine, neustále napomína aj muža 

Ø využíva tu všetky formy výsmechu a smiechu: 
o karikatúra – pani Rafiková je asi 82 kg osôbka 
o hyperbola = zveličenie – pani Rafiková pozbierala omrvinky, vysype ich na 

dlaň a dá do úst 
o humorné scénky s prvkami pantomímy 

 
 
Dominik Tatarka 
 
      DIELA: 

• Farská republika 
• Panna zázračnica 
• Prútené kreslá 

 
• Rozhovory bez konca  

Ø reflexívna próza, obsahuje 2 novely: 1. Ešte s vami pobudnúť 
                                                                             2. Kohútik v agónií 

Ø do obdobia konca 2 sv. vojny, zobrazuje materskú lásku a súrodeneckú lásku 
medzi Katkou a Paľkom 
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• Démon súhlasu 
Ø obsahuje 2 satiricko-panfletické prózy: 1. Démon súhlasu  

                                                                           2. O vládcovi Figurovi 
• Démon súhlasu 

Ø žánrové zaradenie tohto diela nie je jednoznačné – novela, esej, pamflet... 
Ø nachádzajú sa tu prvky publicistiky, autobiografické, pamfletické, alegorické 

prvky, hyperbolizácia spoločenských pomerov v 50-tych rokoch 
Ø rozprávačom je spisovateľ Bartolomej Boleráz – má autobiografické črty, typ 

spisovateľa, ktorý chce písať vlastné myšlienky, ale píše to, čo chcú druhý; 
a druhým hrdinom je ideologický činiteľ Valizlosť Mataj – kritik, taktiež si svoje 
myšlienky necháva pre seba 

Ø obaja letia do Prahy na stretnutie spisovateľov vrtuľníkom, ktorý havaruje 
Ø kufrík, v ktorom je plno ideologických materiálov im odrazí hlavy, sú mŕtvy 

a zriadenec pri odpratávaní pozostatkov zmieša ich mozgy – Bolerázovi dá viac 
Matajovho a naopak 

Ø na pohrebe, na ktorom reční hlavný maršal – predseda Zväzu spisovateľov 
Ø jeho klamstvá sformulované do fráz, prinútia Bartolomeja „vstať z mŕtvych“ 

a porozprávať celý príbeh – pravdu o sebe, o režime, o ceste do Prahy 
Ø začína sa úprimná spoveď spisovateľa o tom, prečo spočiatku slúžil režimu, o tom 

ako prišiel na svoj omyl, a o tom ako sa napokon rozhodol, že už nebude 
podporovať klamstvo a konečne povie pravdu 

Ø na postavení Mataja autor kritizoval neomylnú moc funkcionára, ktorý mohol 
zvážiť užitočnosť diela a určiť, či je škodlivé alebo prospešné, mal neobmedzenú 
moc na to, aby z človeka urobil nesmrteľného génia, alebo ho vyhlásil za zradcu  

Ø autor v umeleckých kruhoch v 50 rokoch objavil ideál despotického človeka – 
všetko ničí, odkrýva zdeformovanú morálku funkcionárov, ktorí so všetkým 
súhlasia 

Ø odkrýva chyby kultu osobnosti, satiru zameral na činnosť Zväzu spisovateľov 
Ø korene kultu osobnosti videl vo vytvorení „Démona súhlasu“, čiže v tom, že na 

verejnosti sa nikto neodvážil povedať pravdu, všetci so všetkým súhlasili, na 
všetko prikyvovali 

 
• O vládcovi Figurovi  

Ø zobrazuje „despotického neomylného a geniálneho“ vodcu z čias kultu osobnosti, 
ktorý chorobne túži po moci, a preto sa obklopí masami disciplinovaných figúrok 
–  funkcionárov, pochlebovačov 



Poznámky zo študentského portálu Zones.sk                                                       www.zones.sk 
 

 64 

14. Obraz dediny v dielach slovenských realistických autorov 
Ø (M. Kukučín; J. G. Tajovský; B. S. Timrava) 

 
Realizmus (polovica 19. storočia – zač. 20. storočie): 

• rozpor medzi 2 skutočnosťami 
• zobrazovanie človeka v prostredí, v ktorom žije – dedinská tematika 
• pozornosť ku konkrétnemu všednému životu 
• typická postava realizmu je obyčajný človek, v typických spoločenských 

podmienkach 
• rozhodujúci je zmysel pre skutočnosť, oživená skúsenosťami z vlastného života 
• autori pravdivo zobrazovali nedostatky spoločnosti, boli kritikmi a žalobcami, pričom 

využívali iróniu a satiru 
• prevažuje próza (poviedka, novela, román) 
• realizmus 2 fázy – opisný a kritický: 

o prvá fáza realizmu (opisný realizmus): 
Ø Vajanský, Hviezdoslav, Kukučín, Vansová, Šoltésová 
Ø ústredný problém: riešili, kto sa má postaviť na čelo 

národnooslobodzovacieho zápasu, zemianstvo alebo ľud ? 
Ø prevládal sylabotonický veršový systém – veršový systém s ustáleným 

počtom slabík a s rovnakým umiestneným prízvukov vo veršoch 
o druhá fáza realizmu (kritický realizmus):  

Ø Tajovský, Timrava, Podjavorinská, Jesenský 
Ø ústredný problém: zobrazovanie sociálnych problémov, ale aj citové 

a myšlienkové krízy človeka 
Ø rozvíja sa aj dráma, ktorú oživuje ľudová reč 

 
Poviedka sa stala prevládajúcim žánrom epiky období slov. realizmu: 

• námety čerpala z dedinského prostredia 
• má jednoduchý, priamočiary dej bez vedľajších epizód 
• vystupuje v nej málo postáv, sú však vykreslené ako plnohodnotné ľudské charaktery 
• postavy vstupujú do deja už sformované, počas jeho trvania sa podstatnejšie 

nevyvíjajú 
 
 
Martin Kukučín 

• vlastným menom Matej Bencúr  
• vyrastal v rodine oravského sedliaka a od detstva si osvojoval myslenie prostého 

dedinského človeka 
• verí, že ľudia sú vo svojej podstate dobrý a že sú schopný nápravy 
• pracoval v spolku Detvan, zaoberal sa otázkami filozofie a s tolstojizmom 
• neskôr pôsobil ako lekár na ostrove Brač, kde aj zomrel, ale jeho telesné pozostatky 

preniesli na Národný cintorín do Martina 
• znaky tvorby:  

o diela sa končia harmonicky  
o charakterová a psychologická kresba postáv  
o slovný a situovaný humor  
o nepoužíva cudzie slová 
o čerpal námet z dediny 
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DIELA: 
Rysavá jalovica 
Veľkou lyžicou 
Z teplého hniezda 
Mladé letá 

Keď báčik z Chochoľova umrie 
Neprebudený 
Dies irae (Dni hnevu) 
Dom v stráni

 
• Neprebudený 

Ø poviedka, v ktorej autor zobrazil ako ľahkovážnosť a ľahkomyseľnosť človeka 
i celej dediny dovedie prostoduchého husiara k smrti 

Ø hlavnou postavou je Ondráš Machuľa, bol to husiar s detským myslením so 
zmrzačenou tvárou a znetvoreným telom 

Ø autor tu použil ON-ROZPRÁVANIE 
Ø autor sa v diele sústredil na jeho výzor, no najdôležitejšie scény smerujú k odkrytiu 

jeho vnútra – k poznaniu, že aj v zmrzačenom tele sa skrýva citlivé ľudské vnútro, 
že aj takýto človek túži po ľudskom teple, porozumení a šťastí  

 
• Keď báčik z Chochoľova umrie 

Ø poviedka, ktorá má satirický charakter, zachytáva úpadok zemianstva 
Ø zobrazil tu 2 protikladné typy ľudí, prvým je upadajúci zeman pán Aduš 

Domanický (doma nemá nič) z Domaníc a proti nemu stojí podnikavý kupec 
Ondrej Tráva (majetok mu rastie ako tráva) 

Ø Aduš si rád vypil, klamal, navonok vystupoval ako pyšný, majetný zeman, 
v skutočnosti sa jeho kaštieľ rozpadá a je bez majetku 

Ø čakal na smrť báčika, a myslel si, že zdedí všetok jeho majetok 
Ø od Aduša chce kúpiť jačmeň za neuveriteľne zníženú cenu, dáva mu desiatku ako 

zálohu, no keď príde po jačmeň, zistí, že Aduš nič nemá 
Ø Ondrej ako nápravu si žiada stromy, ktoré sú na hroboch zemianskych predkov, 

Aduš si uvedomil, že neokráda len živých ale aj mŕtvych a sľúbi Trávovi, že 
peniaze mu vráti 

 
• Dies Irae (Dni hnevu) 

Ø poviedka, v ktorej nastolil závažný problém doby – peniaze sa stávajú 
rozhodujúcim faktorom v živote rozvíjajúcej sa buržoáznej spoločnosti a 
podmieňujú v rozhodujúcej miere ľudské myslenie i konanie 

Ø starý Sýkora uprednostňuje peniaze pred rodinou, je bezohľadný, stále myslí iba na 
ne, nemá na rodinu čas a na konci života si uvedomí, ako zanedbával rodinu 

Ø jedného syna pošle na vojnu, lebo si myslí, že mu ukradol peniaze 
Ø druhý syn Juraj sa stýka s richtárovou dcérou Evkou Zimovie, on to nechce, lebo 

richtárovci mu niečo dĺžia a okrem toho sú chudobní 
Ø syn ochorie (v dedine je cholera) a richtárovci ho prichýlia, otec ho príde pozrieť 

(a zistí, že syn je naozaj chorý), trochu „zmäkne“, ale skoro sa „spamätá“ a odíde 
Ø Juraj si zoberie richtárovu dcéru 
Ø keď Jurko zomrie, otec dáva peniaze na pohreb syna a ostatné peniaze mu 

ukradnú, uvedomil si, že žil zle a vracia sa k Jurkovi 
Ø cez postavu Sýkoru odsudzoval spisovateľ javy, ktoré prinášal kapitalizmus na 

slovenskú dedinu 
Ø poviedka sa končí typicky kukučínovsky, harmonickým záverom 

 



Poznámky zo študentského portálu Zones.sk                                                       www.zones.sk 
 

 66 

• Dom v stráni 
Ø dvojzväzkový spoločenský román (18 kapitol), ktorý rieši vzťahy statkárov (Niko 

Dubčic) a sedliakov (Katica Beracová) na pozadí lásky dvoch mladých ľudí 
Ø začína sa mottom: „Dve veci má svet – lásku a smrť.“ – láska dáva život, smrť ho 

berie 
Ø dominuje tu zobrazenie kolobehu života – 4 ročné obdobia, láska a smrť 
Ø román je kronikou jedného roku života, vymedzeného okruhu ľudí, deň sa 

odohráva v stráni pod Grabovikom 
Ø postavy možno rozdeliť do 3 skupín: statkári, sedliaci a obchodníci 
Ø ústredným motívom je láska 2 ľudí, statkára Nika Dubčiča a Katice 
Ø sú z rôznych spoločenských skupín, rodičia s ich vzťahom nesúhlasia, sú proti 

nemu ale rozhodnú sa do neho nezasahovať 
Ø vzťah prechádza viacerými fázami, príbeh rámcuje cyklus 4 ročných období: 

o jar – zrod lásky 
o leto – veľké ľúbostné vzplanutie 
o jeseň – odcudzenie 
o zima – rozchod 

Ø konfrontácia Katice s Doricou (Nikovi rovná postavením) – obidve sú pozvané na 
večierok a Niko si vyberie Doricu aj keď miluje Katicu, lebo Dorica má lepšie 
spôsoby, oblečenie, Katica je z nižšej vrstvy a tak sa aj správa 

Ø Katica sa dá dokopy s Paškom (sebe rovným) – dá ich dokopy Nikov priateľ 
Zandome 

Ø Niko a Katica si nájdu partnerov z rovnakých spoločenských skupín, do deja 
vstupuje verejná mienka: „Vrana k vrane sadá...“ 

Ø medzi vrstvami cítiť odstup, navzájom sa však rešpektujú, čo sa prejavuje na 
konci, keď Mate Berac ochorie a prichádzajú všetci k jeho smrteľnej posteli 

Ø hlavný hrdina, predstaviteľ sedliactva – Mate Berac (Katicin otec) – jeho 
životnou filozofiou bolo zachovanie tradícii, veľmi pracovitý, silný jednotlivec 
s pozitívnymi vlastnosťami, predstaviteľ sedliackej patriarchálnosti, tradície 

Ø predstaviteľka statkárstva – šora Anzula Dubčicová (Nikova mama) – kladné 
vlastnosti, múdrosť, rozvážnosť, pracovitosť 

Ø veľkopodnikateľov (verejnú mienku) reprezentuje Zandome 
Ø koniec – smrť Mateho – je symbolickou predzvesťou zániku patriarchálneho 

sedliactva i konca Nikovej lásky ku Katici, ktorá stroskotala na sociálnej 
nerovnosti, v závere nastáva ľudské zmierenie, ale nie spoločenské 

Ø prevládali tu monológy, hrdinovia sú postavený do kontrastu: 
o Niko –  Katica (spoločenské postavenie) 
o Mate – Jera (jeho žena, kontrast vo vzťahu k láske), Mate bol 

konzervatívny, životnou filozofiou bolo zachovávať tradície a neprotiviť sa 
pravde a rozumu 

o Matija – Katica (sestry, prístup k životu), Katica sa vzťahom s Nikom 
chce dostať do vyššej spoločnosti 

o Mate – Ivan (jeho syn, pravý opak otca) 
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Jozef Gregor – Tajovský 
• bol najstarší z 10 detí, dostal sa do opatery k starým rodičom – tu spoznal základné 

mravné a sociálne hodnoty, čo sa prejavilo aj na jeho tvorbe 
• starý otec Štefan Greško bol vzorom starostlivosti, dobroty... 
• časť svojej tvorby venoval starým rodičom: 

Starootcovský cyklus -> 4 poviedky: 
Do konca 
Do kúpeľa 

Prvé hodinky 
Žliebky

 
• znaky tvorby: 

o menej si všíma prostredie, detailnejšie opisuje postavy a ich reč 
o zobrazuje chudobných ľudí, ktorí živorili ale boli naplnení bohatstvom 

ľudského citu 
o tvorí monografické poviedky, sústreďuje sa na jednu postavu (jej biedu 

a utrpenie) a vyjadruje súcit 
o kritizuje sociálne pomery na dedine, ľudí, ktorí si svoje nešťastie zabezpečili 

vlastnou vinou (odcudzuje alkoholizmus) 
o útočí proti slovenskej pasivite, odnárodňovaniu, neochote prijať vzdelanie 

 
DIELA: 

• sociálna tematika:  Horký chlieb 
                                     Na chlieb 
                                     Mamka Pôstková 
• viacdejstvové hry:  Ženský zákon 
                                     Statky zmätky 
                                     Hrdinovia 
 
• Maco Mlieč  

Ø sociálne ladená poviedka, ktorý autor vyrozprával v 1.os. (Ja – rozprávanie) 
Ø hrdinom je sluha kraviar Maco, ktorý pasie kravy, nemá rodinu,  
Ø Maco prišiel do služby bohatému richtárovi (60 rokov) ako osemnásťročný 

mládenec; slúžil u neho po celý život za jedlo, šaty, tabak a prísľub, že ho 
doopatruje do smrti 

Ø Maco rád opatroval kone, raz podvečer viezol gazdu do mesta; keď nevycvičené 
kone sa mu splašili; Maco spadol a zlámal si nohu 

Ø Gazda ho dal i do špitálu liečiť, lebo nechcel o neho prísť 
Ø vyliečil sa, ale noha ostala krivá, potom ešte opatroval voly a kravy, a napokon 

v zime zomrel a gazda ho pochová  
Ø jeho životnou filozofiou bolo poriadne robiť a statočne zomrieť 
Ø autor tu odhalil 2 protikladné svety na dedine: boháčov a chudobu 
Ø celá Macova životná tragédia sa odohráva v maštali, najskôr opatruje kone, potom 

voly a kravy, nikdy sa neoženil, lebo za takého „mrzáka hluchého“ nechcela ísť 
žiadna, dievky ho prezývali mliečnikom 

 
• Mamka Pôstková 

Ø poviedka, ktorá je odrazom biedy a ľudskej statočnosti, ktorá je skrytá pod 
obyčajným skromným povrchom 

Ø hrdinkou je čestná, pracovitá, statočná dedinská žena, ktorá prežila ťažký osud, jej 
muž bol alkoholik, naučil piť aj syna, bol stále horší a horší, vyhrážal sa jej bitkou 

Ø z ich syna vyrástol tiež pijan a po otcovej smrti ju vyhodil svoju matku z domu 
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Ø žena si začína zarábať pečením chleba a predávaním chleba a z biedneho zárobku 
pomáhala ostatným 

Ø cez zimu si zlomila nohu a nemohla pracovať, preto mala dlh v banke, svoj dlh 
však splácala 

Ø úradníci ju sledovali ako spláca peniaze, predala aj svoju poslednú perinu, len aby 
splatila dlh a mohla pokojne zomrieť 

Ø rozprávačom je bankový úradník, pôsobí objektívne a prejavuje svoju náklonnosť 
postavám 

 
 
Božena Slančíková – Timrava 

• Timrava je jej pseudonym, ktorý si zvolila podľa obľúbenej studničky na vodu  
• znaky tvorby: 

o písala psychologické a spoločensko – analytické poviedky 
o pravdivo opisovala život na dedine 
o ženské postavy: trpiace hrdinky, ich sny sa menia z ilúzie na dezilúzie – 

sklamanie 
o chlapov zobrazuje ako slabochov a smiešnych vo svojom sebavedomí 
o často využíva vnútorný monológ a iróniu 

• rozdelenie tvorby: 
o poviedky zo života dedinského prostredia 

§ Na jednom dvore 
§ Mocnár 
§ Ťapákovci 

o poviedky a novely zo života vidieckej inteligencie 
§ Za koho ísť 
§ Bez hrdosti 
§ Veľké šťastie  
§ Pozde 

o poviedky a novely s témou vojny 
§ Hrdinovia 
§ Skon Paľa Ročku 

o práce z autobiografickým charakterom 
§ Skúsenosť 
§ Všetko za národ 

o divadelné hry 
§ Chudobná rodina 
§ Páva 

 
• Skon Paľa Ročku 

Ø hrdinom je Paľo Ročka, je to skôr novela pozostávajúca z viacerých častí 
Ø je to príbeh o veľkej láske Paľa a Zuzy a jej rozplynutí, o ich snahe vymaniť sa 

z chudoby, o vine a dosiahnutí odpustenia  
Ø Paľo ochorie a nedovolí ani matke aby za ním chodila 
Ø Zuza je jeho žena, pochádza z bohatej rodiny a nepáčilo sa jej Paľove políhanie, 

lebo nemohol pracovať 
Ø Zuza mu neverí, že je chorý a postupne ju, preto začína nenávidieť 
Ø pohádaný bol aj s farárom 
Ø nakoniec Paľo sa až na smrteľnej posteli zmieri s matkou, konečne nachádza 

duševný pokoj a umiera  
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Ø Paľa trápia 3 veci: 1, vzťah k matke 
2, vzťah k žene 
3, vzťah k farárovi 

 
• Ťapákovci 

Ø jedna z najkritickejších poviedok slovenskej literatúry z dedinského prostredia 
Ø vonkajší dej poviedky (konflikt Ťapákovcov s Iľou) dopĺňa vnútorný dej (tragédia 

Anče), navzájom sa dopĺňajú a prelínajú  
Ø vznikol názov ŤAPÁKOVČINA – symbol zatuchnutého dedinského 

konzervatizmu a lenivosti 
Ø Ťapákovci – žijú feudálno-patriarchálnym spôsobom života, v dome ich býva 16 

ľudí (4 ženatí bratia, 1 slobodný, ich sestra Anča, deti), boli leniví, dodržiavajú 
staré tradície, sú ľahostajní, zaostalí 

Ø ženské postavy sú pomenované:  
o Iľa – kráľovná (povýšenosť) 
o Anča – zmija (ostrý jazyk a studené srdce), mrzáčka (bola pekná v tvári, 

ale lámka – typ choroby jej pokrivila nohy, preto nemohla chodiť, a tak sa 
iba vláčila po dome iba na dlaniach a kolenách) 

Ø vonkajší konflikt – odlišný názor na život 
Ø Iľa predstavuje činorodosť a aktivitu, je čistotná, bola to dedinská babica, „drží 

veslo v ruke“ 
Ø Anča predstavuje pasivitu, je konzervatívna 

DEJ: 
Ø Iľa je v dome nespokojná, chce zrušiť staré zvyky, žiada svojho muža Paľa, aby sa 

oddelili od jeho bratov a postavili si dom 
Ø nakoniec sa Paľovi na výber – ona alebo Ťapákovci, a keďže Paľo nebral jej reči 

vážne, Iľa odchádza slúžiť pani rechtorke 
Ø čaká na Paľa, ten za ňou príde až keď sa dozvie, že za ňou chodí Ďuro (nápadník) 
Ø Iľa nechce ísť od rechtorovcov, ale keď si má vybrať či slúžiť alebo byť babicou, 

zbalí si veci a ide bývať k rodičom 
Ø Paľo ju vyhľadá a postaví nový dom pri jej rodnom a nasťahuje sa tam s ňou 
Ø aj keď od nich odišli, u Ťapákovcov sa nič nezmenilo – stále sú rovnakí zápecníci 

Rozbor diela: 
Ø vidíme tu protiklad chlapskej ťapákovskej neschopnosti konať a na druhej strane 

sú Iľa a Anča 
Ø Anča a Iľa sú veľmi rozdielne, a už aj v ich prezývkach je skrytá základná 

charakteristika 
Ø Iľa chce zmeniť zaostalý spôsob života Ťapákovskej rodiny, chcela vládnuť 

v dome, ale ostatní sú proti, bola cieľavedomá a tvrdohlavá, je vzdelanejšia ako 
ostatný v rodine a nakoniec dosiahne svoj cieľ 

Ø Anča pratí k najtragickejším postavám Timravej, je proti tomu aby v dome vládla 
Iľa, pretože aj ona chcela vládnuť, zarába si šitím, vyšíva svadobné čepce, ale 
sama nikdy takí čepiec nosiť nebude, lebo vie, že sa nevydá, je neústupčivá 
a škriepivá, nenávidí Iľu 

Ø využíva iróniu, výsmech, satiru, prezývky, ľudovú reč postáv, chronologickú 
kompozíciu 
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15. Svetová a slovenská moderna 
Ø (Ch. Baudelaire; I. Krasko) 

 
Svetová a slovenská moderna (19. – 20. storočie): 

• bolo to veľmi zložité obdobie, keďže bol prelom storočí 
• rýchle životné tempo; konkurenčný boj; nárast sociálnych problémov; nastávajú 

zmeny, ktoré ústili do chaosu, dezorientácie, nepokojov, nesplnené túžby, ľudia boli 
pesimistický – spoločenská situácia plná pesimizmu a beznádeje 

• nastáva literárna rozmanitosť štýlov, smerov a žánrov 
• tieto smery existovali súbežne, navzájom sa podnecovali a ovplyvňovali 
• pod literárnou modernou rozumieme myšlienkové smery:  

o symbolizmus (z grec. symbolon – znak, náznak) – umelecký smer, ktorý vznikol 
v opozícii voči: 

§ „zmyslovo povrchnému“ impresionizmu  
§ „popisnému“ naturalizmu 
v základným výrazovým prostriedkom sa stalo nepriame pomenovanie čiže 

symbol, ktorý slúžil na vyjadrenie abstraktného pojmu (srdce = láska, 
holubica = mier, lev = sila, sova = múdrosť) – viacvýznamovosť 
básnikovej výpovede 

v vznikol ako reakcia na naturalizmus – pravdivé zobrazenie skutočnosti, 
zobrazenie škaredého a parnasizmu 

v symbolisti využívali – prelínanie zmyslových vnemov (senzualizmus) 
v sústreďovali sa na básnikovo JA (individualizmus) 
v nadraďujú ducha nad hmotu – únik pred skutočnosťou 
v štylizovali sa do rolí nepochopených „prekliatych“ básnikov, ktorí 

kritizujú dobovú spoločnosť, kladú dôraz na vlastné skúsenosti  
v obracajú sa k mystickým predmetom a náboženstvám, zvukové efekty,      

vyzdvihovali hudobnosť poézie, hra s asociáciami (išlo o voľné radenie 
predstáv), voľný verš 

v prekliaty básnici – tento pojem prvýkrát použil Paul Verlaine, patrili sem 
aj: Rimbaud; Baudelaire; Allan Poe 

o parnasizmus – francúzsky smer, ktorým autori kládli dôraz na formu, odmietali 
spätosť umenia so spoločenskou realitou; ich vzorom bola antická literatúra 

o impresionizmus – umelecký smer, ktorý chce zachytiť okamžitý dojem a dôraz 
kládol na zmyslové vnímanie 

o dekadencia – (z frac. décadénce = úpadok) – autori s obľubou siahali po 
tabuizovaných témach (erotika, násilie, morbidita, zlo, oslava satana, neúctiví 
vzťah k Bohu); predstaviteľ: Ch. Baudelaire 

 
 
Charles Baudelaire 

• francúzsky básnik, ktorý položil základy európskemu symbolizmu 
 

• Súvislosti – báseň, v ktorej hlavným motívom je príroda = chrám, symbol, v prírode 
je všetko symbolom čohosi, píše o prírode ako o celku a tak ju aj chápe – vône sú 
príjemné (ako tielka detí) a nepríjemné (ako vôňa tymiánu); báseň je založená na jeho 
subjektívnom zmyslovom vnímaní – je očarený prírodou 
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• Kvety zla – lyrická zbierka básní, ktorá je rozdelená do 6 oddielov: 
o splín a ideál 
o obrazy z Paríža 
o víno 
o kvety zla 
o vzbura 
o smrť 

 
Ø sústredil sa na vlastné vnútro, na nevšedné pocity, na protiklady viery a skepsy, 

nehy a vzdoru, radosti a zúfalstva 
Ø najčastejším námetov je láska a smrť, bytie a nebytie, pominuteľnosť 

a nestálosť 
Ø vyhlasuje, že človek nemôže dosiahnuť šťastie 
Ø hľadá krásu vo veciach a miestach, ktoré boli doteraz považované za ošklivé 
Ø zaoberá sa otázkami podstaty človeka, viny a trestu, inšpiruje sa ezoterikou 

(metafyzikou), čiže posmrtným životom 
 

• Človek a more – báseň 
Ø už spoločný názov je symbolický 
Ø hlavný motív je symbol mora 
Ø MORE: 

o príroda – obraz napätého vzťahu k prírode 
o chaos života 
o obraz ľudského vnútra – duša plná záhad, nepokoja a hlbín 

 
 
Paul Verlaine 

• Prekliati básnici – kniha 
• Básnické umenie – programová báseň, v ktorej formuloval princípy symbolizmu 
• Saturnské básne; Múdrosť – básnické zbierky 

 
 
Jean Arthur Rimbaud 

• Iluminácie – básne v próze 
• Pobyt v pekle – básne v próze 
• Básne – zbierka básní 

 
 
SLOVENSKÁ LITERÁRNA MODERNA (1900 – 1918): 

• hlavným predstaviteľom bol Ivan Krasko, preto sa toto obdobie nazýva aj Kraskova 
škola 

• predstavitelia slovenskej literárnej moderny: Ivan Krasko, Janko Jesenský, 
Vladimír Roy, Ivan Gall, František Votruba, Štefan Krčméry, Martin Rázus... 

• diela sa uverejňovali v časopisoch – Dennica, Prúdy, Slovenské pohľady, Živena 
• písali pod vplyvom slovenských romantikov i francúzskych prekliatych básnikov: 

Baudelaira, Verlaina, Rimbauda... 
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Znaky literárnej moderny: 
• zobrazujú pochmúrne nálady, lebo smútia za starým svetom, zápasia medzi životom 

a smrťou, základným pocitom je nenaplnenie, citové zlyhanie a intelektuálna kríza 
• dominuje symbolizmus, subjektivizácia, iracionalizmus, disharmónia 
• stopovo organizovaný sylabotonický verš, zárodky voľného verša, nepresný alebo 

žiadny rým, rytmicko-syntaktický paralelizmus 
• často používali daktyl (Ivan Krasko – Baníci) alebo daktylotrochejský verš, kde 

dominovali trojslabičné slová s prízvukom na prvej slabike (Ivan Krasko – Otcova 
roľa) 

 
Ivan Krasko 

• vlastným menom Ján Botto, jeho vzdialeným príbuzným bol Ján Botto 
• pseudonym Ivan Krasko mu vymyslel Svetozár Hurban Vajanský, ktorý mu vydal 

jeho prvú zbierku básni 
• je básnik symbolista, predstaviteľ impresionizmu 
• podstata Kraskovej poézie: láska k rodnému kraju, k vlasti; nenávisť 

k utláčateľom; viera v statočného pracujúceho človeka a v jeho lepšiu budúcnosť 
• charakteristické pre jeho diela: metafora, epiteton, symboly, senzualizmus, 

eufonickosť (opakovanie hlások), hudobnosť, farebnosť, bohaté línie   
 

• Nox et solitudo (Noc a samota) 
Ø zbierka 28 básni, jeho poézia neodráža objektívnu skutočnosť, ale opisuje 

básnikovu dušu 
Ø deň je tu hmlistý, daždivý, sivý, akoby prestúpený nocou 
Ø noc nie je len časopriestorom, ale aj symbolom 
Ø vonkajší priestor je u Kraska neoddeliteľný od vnútorného 
Ø lyrický subjekt nie je nijaký hrdina, charakterizuje ho pocit vlastnej ničotnosti 
Ø nachádzajú sa tu básne ľúbostnej lyriky, spomienky na matkinu životnú 

vyrovnanosť, clivé básne plné beznádeje 
Ø je to báseň odhaľujúca temné stránky ľudskej duše 
Ø jediná báseň, v ktorej vyslovil kritiku politickej pasivity v predvojnovom 

slovenskom živote 
 

• Verše 
Ø zbierka básni, oživuje dávnejšie citové skúsenosti, obnažuje dušu, trýznia ho 

výčitky svedomia, tajomnosť 
Ø žena je pre básnika svetlom, tma je v duši subjektu 
Ø oba symboly majú v kontexte zbierky aj náboženský význam: svetlo viery, tma 

neviery 
Ø najznámejšie básne s nadosobnou tematikou (Otrok, Otcova roľa, Baníci) hovoria 

o čine, vzdore, odboji 
 

• Otcova roľa 
Ø báseň, v ktorej sa básnik vracia z cudziny a v láskavom pohľade príbuzných 

nachádza nemú výčitku prečo zanechal otcovu roľu, opisuje ťažkú prácu na 
poliach 
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16. Téma lásky k žene a jej podoby v rôznych obdobiach vývoja 
slovenskej poézie 

Ø (J. Kollár; A. Sládkovič; J. Smrek; E. B. Lukáč; J. Kostra; V. Mihálik a iní) 
 

Láska a s ňou súvisiaca radosť, ale aj smútok, pocity, nálady a myšlienky vyjadrovali 
básnici už v antickej poézii. Prvým básnikom v Slovenskej literatúre, ktorý ospieval ľúbostný 
cit bol J. Kollár. Autori písali hlavne o láske k žene. 
 
Ján Kollár 

• odmietol bernolákovčinu, najväčší realizátor všeslovanskej vzájomnosti 
• vyzdvihoval vlastný národ = nacionalizmus 

Ø + uvedomuje si príslušnosť k vlastnému národu 
Ø – národ sa cíti nadradený a utláča iné národy 

• Slováci ako takí podľa neho neboli, ale bol československý národ 
• neskôr sa pridal k myšlienke austroslavizmu – Slovania sa majú zjednotiť ale v rámci 

Habsburskej monarchie  
 

DIELA: 
Národnie Zpievanky 
• O literárni vzájomnosti mezi kmeny a nárečími slávskými 

 
• Slávy dcéra 

Ø básnická skladba 
Ø obsahuje: Predspev a 5 spevov: I. Sála, II. Labe, Rén, Vltava, III. Dunaj, IV. 

Léthé, V. Acheron 
Ø dielo je písané v slovakizovanej češtine 
Ø najpôsobivejšou časťou je Predspev, ktorý je písaný časomerným veršovým 

systémom (elegickým distichom) 
Ø je to žalospev nad slovanskou minulosťou, v ktorej víťazí násilie nad 

spravodlivosťou 
Ø autor si uvedomuje koľko utrpenia Slovania prežili, neprejavuje nenávisť k inému 

národu, ale obracia ju proti zotročovateľom 
Ø Predspev: sú v ňom rozvedené všetky myšlienky, osud Slovanov, autor hovorí 

o posvätnej zemi Slovanov, ohraničuje miesta existencie Slovanov a vyzýva ich 
aby sa zomkli okolo mocného duba (Ruska), odsudzuje tých, čo ponižujú 
Slovanov, ale aj tých, ktorí sa odnárodnili, spomína na slávnu minulosť, zamýšľa 
sa nad otázkou slobody a tej je hodný podľa neho len ten, kto ju dopraje iným 

§ spev: Sála: sú tu ľúbostné sonety, ktorými autor spomína na krásne 
časy lásky v Jene, lúči sa s Frederikou, ktorá mu je nedostupná 
a mení sa na vílu Mínu, súčasne sa láska k žene pretransformuje na 
lásku k vlasti 

§ a III. spev: Labe, Rén, Vltava, Dunaj: autor putuje po slovanských 
krajinách, vyznačených týmito riekami a opisuje dojmy z týchto 
krajín, nájdeme tu rôzne autorove úvahy a reflexie 

§ spev: Léthé: autor sa prechádza s Mínou, ktorá sa zmenila na vílu 
po slovanskom nebi, aby oslávil všetkých slovanských obyvateľov 

§ spev: Acheron: autor sa dostáva do pekla a zatracuje všetkých 
nežičlivcov Slovanov a aj všetkých odrodilcov 

Ø v závere diela je autorov odkaz 
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Ø dej: bohyňa Sláva, predstavujúca slovanstvo, sa sťažuje v rade bohov na krivdy, 
ktoré museli Slovania v minulosti vytrpieť 

Ø bohovia rozhodnú, aby Milek, syn bohyne Lady, stvoril dcéru Slávy ako ideálny 
symbol slovanskej budúcnosti, ktorá by Slovanom odčinila utrpenie a postavila ich 
medzi popredné národy sveta 

Ø Kollár rozdelil svoje srdce na 2 časti: jedna časť patrí Míne a druhá vlasti 
Ø kompozícia: prvé tri spevy sa podobajú Byronovmu dielu Childe Haroldova púť, 

ďalšie 2 na Danteho Božskú komédiu 
Ø znelky sú napísané v prízvučných trochejských veršoch 
Ø poézia ma klasicistický charakter, city boli nahradené zovšeobecneniami 

a konkrétna žena sa premenila na nadpozemskú alegorickú vílu  
Ø stavba skladby je postavená na protikladoch a rozporoch: minulosť – prítomnosť, 

láska – žiaľ nad rozchodom s milovanou osobou 
 
 
Andrej Sládkovič 

• vlastným menom Andrej Braxatoris 
• bol veľmi vzdelaný, bol evanjelickým kňazom 
• nesúhlasil so Štúrom v tom, že písal o láske otvorene 

 
DIELA: 
• Sonety v rodine Dušanovej 
• Detvan 

 
• Marína 

Ø básnická skladba, hovorí o Maríne, mladšia sestra Slávy dcéry, používa dvojitý 
zápor – litotes 

Ø k napísaniu ho inšpirovala Mária Pišlová 
Ø skladba je zložená z 2 častí:  

§ lyricko-epická: spoznávanie Márie 
§ reflexívno-filozofická: to, že miluje Marínu 

Ø netrhal svoje srdce ako Kollár 
Ø svoju lásku k Márii premenil na lásku k vlasti 
Ø jeho láska k Márii nezhynie a bude ju cítiť, prirovnával ju ku krásnemu kameňu 
Ø v tejto básni autor rozpracoval 4 základné témy: 

§ téma krásy: považuje ju za zdroj inšpirácie, tí ktorí nevidia krásu v živote 
sa sami ochudobňujú, stáva sa zmyslom jeho práce, za krásnu považuje 
ženu, ale krása sa mu spája aj s mravnosťou 

§ téma lásky: celá báseň je o vyznaní lásky, stala sa inšpiráciou na 
napísanie, odsudzuje spoločnosť, že dievčiny si nemôžu vziať milovaného 
muža, v básni nájdeme najkrajšie vyznanie lásky 

§ téma vlasti: hovorí o Slovenskom národe, o oblasti Slovenska, vyjadruje 
svoj cit k vlasti, prechádza od Slovenskej vlasti do Slovanskej, pre autora 
sa Marína mení na vílu Hrona a Tatier a tá ho láka do neba 

§ téma mladosť: mladosť je niečo pominuteľné a chápe ju ako príležitosť, 
nie ako obdobie života, tvrdí, že mladosť je túžba živá po kráse 
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Ján Smrek 
• vlastným menom Ján Čietek 
• ide o POETA NÁTUS – básnik rodený od prírody 
• jeho tvorba je vitalistická, poézia je optimistická, predstaviteľ životného optimizmu, 

lásky a harmónie 
• Vitalizmus – v európskej literatúre sa objavil po 1.sv. vojne, ospevoval lásku, prírodu, 

krásy sveta, vyjadroval radostné, optimistické nálady, vitalisti nachádzajú krásu aj vo 
všedných veciach 

• vydával časopis Elán, založil Edíciu mladých slovenských autorov 
 

DIELA: 
• Cválajúce dni 
• Božské uzly 
• Odsúdený k večitej žízni 

 
• Básnik a žena 

Ø poéma – rozsiahla básnická zbierka lyricko-epickej povahy  
Ø skladá sa z 5 kapitol: 

§ V zasneženom parku 
§ Pokračovanie jarné 
§ Letná noc na vode 
§ Padajú listy 
§ Po 10 rokoch 

Ø má formu dialógu, fiktívny dialóg medzi básnikom a neznámou ženou, ktorú 
básnik stretol a oslovil jedného zimného dňa, rozprávajú sa o významnosti lásky 
v živote človeka a o poslaní poézie 

Ø podľa neho básne majú šíriť šťastie a radosť 
Ø dialóg je živý, vtipný, so strany ženy koketný a so strany básnika zvádzajúci; 

doplnený monológmi, opismi, reflexiami 
Ø je to dialogizovaná báseň – repliky ženy uvádza úvodzovkami, repliky muža bez 

nich, lebo celá skladba je výpoveďou básnika 
Ø vyskytuje sa tu aj erotická scéna – 1. krát v poézie píše o túžbe, o vášni, ktoré nie 

sú iba predmetom, ale sú spojené s konkrétnou spomienkou na ženu a jej lásku 
Ø hrdina dobýja srdce žien a ženu si postaví na piedestál (vyvýšené miesto), ale aj 

dobýjanie cudzích krajín 
Ø poéma zobrazuje: zoznámenie, postupné zbližovanie, vyvrcholenie lásky, rozchod, 

opäť stretnutie po 10 rokoch s novým pohľadom na svet 
 
 
 
Emil Boleslav Lukáč 

• ide o POETU DOCTUS – básnik učený 
• predstaviteľ symbolizmu, symbolom sa vec nepomenúva len naznačuje 
• poézia je pesimistická, symbolom tvorby je oslava bolesti 
• vo svojej tvorbe má 3 témy: domov, láska, vojna a neľudskosť 

 
DIELA: 
• Dunaj a Seina 
• Moloch; Bábel 
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• O láske neláskavej 
Ø monotematická zbierka básni, názov je oxymoron a napovedá veľa o básnikovom 

chápaní ľúbostného citu 
Ø v názve naznačil, že láska je plná rozporov a paradoxov 
Ø lásku vnímal ako protikladnú hru citov a rozumu, plnú bolestí a pochybností  
Ø v prvých básňach zbierky ironizuje sľub vernosti, nechce sa pútať k jednej osobe, 

sloboda je dôležitejšia 
Ø v básni Modla prachu opisuje zrútenie predstáv o milovanom človeku 

 
• Modla prachu 

Ø báseň je momentálnym odrazom básnikovho vnútra 
Ø hovorí v nej o vzťahu, ktorý sa na lásku iba hrá 
Ø dlhé roky sa klamal, ale za tento omyl viní len seba, rozčarovanie prichádza preto, 

lebo objekt svojej lásky si prikrášlil, zidealizoval, prisudzoval mu lepšie vlastnosti, 
ako v skutočnosti mal 

Ø v závere cítiť psychickú úľavu, pocit oslobodenia sa 
Ø slovo modla symbolizuje idealizáciu 

 
 
 
Ján Kostra 

• jeho tvorba sa zaraďuje do medzivojnovej a povojnovej literatúry 
• písal ak schematicky, publikoval v časopisoch – Dav, Elán, Svojeť 
• v poézii stvárňuje rodisko – Liptov 

 
DIELA: 
• Hniezda 
• Moja rodná 

 
• Ave Eva 

Ø ľúbostná skladba, je to poéma – rozsiahla lyricko-epická skladba, v ktorej prevláda 
lyrická zložka, epická zložka prevláda v epose 

Ø zložený z 39 strof 
Ø autor vzdáva hold žene, ženskej kráse a materstvu, tvrdí, že žena je niečo krásne 

navonok i vnútri, opisuje ženu, konfrontuje ju v starobe a mladosti  
Ø hovorí o takej kráse, ktorá je pre mužov záhubou, ale robí ich jemnejšími a lepšími 
Ø žena je symbol života a nepriateľka smrti 
Ø je to erotická báseň, zobrazuje telesnú lásku muža a žena 
Ø pekne píše o žene ako o matke 
Ø Smrekové dielo – Básnik a žena a Kostrova – Ave Eva patria k najkrajším dielam 

novodobej ľúbostnej lyriky 
 
 
Vojtech Mihálik 

• zaujal hlavne čistotou mladého básnického videnia 
 

DIELA: 
• Anjeli 
• Vzbúrený Jób 
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• Tŕpky 
Ø zbierka básni 
Ø v zbierke zachytáva problémy partnerských vzťahov (ľahostajnosť, pokrytectvo, 

mamonárstvo, bezohľadnosť, sebeckosť) a trpké životné osudy žien (vdov, 
opustených, stareniek – učiteliek, bezdetných, márne snívajúcich o láske) – obetí 
mužského egoizmu 

Ø autorov postoj je však moralizátorský, bez hlbšieho analytického prieniku  
 

• Útek za Orfeom 
Ø básnická skladba 
Ø je vzývaním Orfea a jeho ideálu nesmrteľnej lásky 
Ø Orfeov príbeh vo vzťahu k Euridike autor prenáša do prítomnosti, aktualizuje ho 

a dáva do protikladu so súčasným svetom 
 

• Sonety pre tvoju samotu 
Ø 100 sonetov, najdôležitejšou témou je láska 
Ø na jednej strane výrazná túžba po žene a na druhej strane vedomie straty: nielen 

fyzickej straty živej bytosti, ale aj strata lásky k bytosti žijúcej 
Ø rozoznáva lásky anjelské, rajské a okrem nich zobrazuje ženu, vďaka ktorej 

spoznáva bolestnú trýzeň lásky: je to bezcitná osoba, ako žena s hadom v srdci, 
ktorá sa s mladým mužom iba zahráva 
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17. Slovenský román 19. a 10. storočia  
Ø (J. I. Bajza; M. Kukučín; L. Nádaši–Jégé; J. C. Hronský; M. Urban; F. Hečko; L. 

Ťažký a iní) 
 
ROMÁN: 

• je veľkorozmerové epické dielo, spravidla prozaické slovesné dielo 
• vonkajším znakom románu je veľký rozsah – kniha, alebo aj viac kníh 
• vnútorné znaky delíme na postupy, témy, kompozície a prostriedky 
• román využíva všetky tri základné zobrazované postupy: epický, lyrický 

a dramatický 
o epický je základný, a to rozprávačský  
o lyrický postup sa využíva pri opisoch prostredia, prírody a postáv, pri 

zobrazovaní pocitov a úvahách 
o dramatickým prístupom priamych rozhovorov medzi hlavnými postavami sa 

nielen charakterizujú hlavné postavy, ale aj hlavná dejová línia románu 
• románopisec využíva najrozmanitejšie témy a umelecké prostriedky 
• aby román splnil svoj účel, musí mať jasnú kompozíciu, usporiadanie všetkých svojich 

zložiek 
• ide o prehľadnosť udalostí, postáv a logickosť 
• román ako veľkorozmerový prozaický epický žáner sa vyznačuje voľnou štruktúrou, 

ktorej úlohou je, aby každá zložka mala svoju funkciu 
• romány môžu byť: detektívny, dobrodružný, cestopisný, historický, životopisný, 

autobiografický, psychologický, sociálny, vedecko-fantastický a pod.  
 
 
Jozef Ignác Bajza 

• katolícky kňaz, bol rozporuplná osoba – mal problémy s Bernolákovcami, pretože nie 
Bernolákovci vytvorili slovenský jazyk, ale on 

 
• Slovenské dvojnásobné epigrammata 
• René mláďenca príhodi a skúsenosťi 

Ø dobrodružný cestopisný román, stal sa 1. románom v slovenskej literatúre 
Ø písaný v západoslovenskom nárečí, ale mal svoj vlastný pravopis 
Ø má formu denníka a listu 
Ø v 1. zväzku opisuje dobrodružstvá Reného, syna bohatého benátskeho kupca, 

a jeho učiteľa van Stiphouta na ceste do Tripolisu, kde hľadajú Reného sestru 
Fatimu 

Ø počas cesty stroskotajú a dostanú sa do otroctva, kde sa René zamiluje do Hadixy, 
dcéra Sultána 

Ø ujdú do Benátok a tam nájdu Fatimu 
Ø táto časť má podobu dobrodružného románu z exotického prostredia orientálneho 

islamu 
Ø hlavný hrdina putuje po islamských krajinách a hľadá svoju milú 
Ø 2. zväzok má jednoduchšiu kompozíciu výchovného románu, autor je osvietensky 

vyhraneným spoločenským kritikom 
Ø René putuje po Slovensku, kde autor dosť kriticky poukazuje na spôsob života 
Ø autor naznačuje, že hlavnou príčinou biedy nevoľníka je rast vykorisťovania 

zemepánom, ako aj nedostatok právnej, osobnej a majetkovej istoty roľníka 
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Martin Kukučín 
• vlastným menom Matej Bencúr 
• vyrastal v rodine oravského sedliaka a od detstva si osvojoval myslenie prostého 

dedinského človeka 
• verí, že ľudia sú vo svojej podstate dobrý a že sú schopný nápravy 
• na Karlovej univerzite študoval medicínu 
• pracoval v spolku Detvan, zaoberal sa otázkami filozofie a s tolstojizmom 
• neskôr pôsobil ako lekár na ostrove Brač, kde aj zomrel, ale jeho telesné pozostatky 

preniesli na Národný cintorín do Martina 
• znaky tvorby: diela sa končia harmonicky, charakterová a psychologická kresba 

postáv, slovný a situovaný humor, nepoužíva cudzie slová, čerpal námet z dediny 
 
 
DIELA: 

Rysavá jalovica 
Veľkou lyžicou 
Z teplého hniezda 
Mladé letá 

Keď báčik z Chochoľova umrie 
Neprebudený 
Dies irae (Dni hnevu) 
Dom v stráni

 
• Dom v stráni 

Ø dvojzväzkový spoločenský román (18 kapitol), ktorý rieši vzťahy statkárov (Niko 
Dubčic) a sedliakov (Katica Beracová) na pozadí lásky dvoch mladých ľudí 

Ø začína sa mottom: „Dve veci má svet – lásku a smrť.“ – láska dáva život, smrť ho 
berie 

Ø dominuje tu zobrazenie kolobehu života – 4 ročné obdobia, láska a smrť 
Ø román je kronikou jedného roku života, vymedzeného okruhu ľudí, deň sa 

odohráva v stráni pod Grabovikom 
Ø postavy možno rozdeliť do 3 skupín: statkári, sedliaci a obchodníci 
Ø ústredným motívom je láska 2 ľudí, statkára Nika Dubčiča a Katice 
Ø sú z rôznych spoločenských skupín, rodičia s ich vzťahom nesúhlasia, sú proti 

nemu ale rozhodnú sa do neho nezasahovať 
Ø vzťah prechádza viacerými fázami, príbeh rámcuje cyklus 4 ročných období: 

o jar – zrod lásky 
o leto – veľké ľúbostné vzplanutie 
o jeseň – odcudzenie 
o zima – rozchod 

Ø konfrontácia Katice s Doricou (Nikovi rovná postavením) – obidve sú pozvané na 
večierok a Niko si vyberie Doricu aj keď miluje Katicu, lebo Dorica má lepšie 
spôsoby, oblečenie, Katica je z nižšej vrstvy a tak sa aj správa 

Ø Katica sa dá dokopy s Paškom (sebe rovným) – dá ich dokopy Nikov priateľ 
Zandome 

Ø Niko a Katica si nájdu partnerov z rovnakých spoločenských skupín, do deja 
vstupuje verejná mienka: „Vrana k vrane sadá...“ 

Ø medzi vrstvami cítiť odstup, navzájom sa však rešpektujú, čo sa prejavuje na 
konci, keď Mate Berac ochorie a prichádzajú všetci k jeho smrteľnej posteli 

Ø hlavný hrdina, predstaviteľ sedliactva – Mate Berac (Katicin otec) – jeho 
životnou filozofiou bolo zachovanie tradícii, veľmi pracovitý, silný jednotlivec 
s pozitívnymi vlastnosťami, predstaviteľ sedliackej patriarchálnosti, tradície 
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Ø predstaviteľka statkárstva – šora Anzula Dubčicová (Nikova mama) – kladné 
vlastnosti, múdrosť, rozvážnosť, pracovitosť 

Ø veľkopodnikateľov (verejnú mienku) reprezentuje Zandome 
Ø koniec – smrť Mateho – je symbolickou predzvesťou zániku patriarchálneho 

sedliactva i konca Nikovej lásky ku Katici, ktorá stroskotala na sociálnej 
nerovnosti, v závere nastáva ľudské zmierenie, ale nie spoločenské 

Ø prevládali tu monológy, hrdinovia sú postavený do kontrastu: 
o Niko –  Katica (spoločenské postavenie) 
o Mate – Jera (jeho žena, kontrast vo vzťahu k láske), Mate bol 

konzervatívny, životnou filozofiou bolo zachovávať tradície a neprotiviť sa 
pravde a rozumu 

o Matija – Katica (sestry, prístup k životu), Katica sa vzťahom s Nikom 
chce dostať do vyššej spoločnosti 

o Mate – Ivan (jeho syn, pravý opak otca) 
 
 
Ladislav Nádaši Jégé 

• spadá do obdobia kritického realizmu a naturalizmu 
• bol prvý slovenský spisovateľ, ktorý písal o naturizme 
• svoje prvé prózy začína uverejňovať pod pojmom Krátke prózy – 19. storočie  
• bol veľmi vzdelaný, ovládal 6 jazykov, mal vedomosti z filozofie a geografie –  

polihistor 
• témy:  

o snaha nájsť odpoveď kto je človek? 
o prečo má človek toľko zlých vlastnosti? 
o čo ovplyvňuje jeho povahu? 

• kľúčovou témou je história, písal historické romány: 
 

• Svätopluk – historický román, v ktorom stvárnil svoje predstavy o slávnom vladárovi 
Veľkomoravskej ríše; konfrontuje tu svoj názor na túto postavu s inými literárne 
zavŕšenými koncepciami 

 
• Adam Šangala 

Ø historický román zo 17. storočia (Orava), z obdobia začínajúcej sa protireformácie 
náboženských bojov a protitureckých bojov v Uhorsku 

Ø dej začína sa začína na Orave, kde sa mladý Adam po obesení otca za pytliactvo 
rozhodol vybrať do sveta 

Ø dej je rámcovaný smrťou na začiatku otca a na konci Adama 
Ø zachytáva príbehy na ceste z Oravy cez Žilinu až do Trnavy 

DEJ: 
Ø Adam vyšľahal grófa Markoša a za to bol prenasledovaný, utiekol do Žiliny, kde 

bol trh a tu sa dal zverbovať do vojska, Žilina bola plná špiny a chudoby 
Ø bol poslaný na Beckov, čo bol hrad Praskovského, tu sa zoznámil s evanjelickým 

farárom Konôpkom – jediná kladná postava 
Ø tu spôsobil potrat Brigite (manželka Praskovského), dieťa bolo jeho, dostal sa do 

väzenia 
Ø oslobodí ho Konôpka a spolu odídu – dostáva sa do Trnavy, zamestná sa ako pisár 

u Pohánkovcov a získal si dôveru ich dcéry Betky 
Ø neskôr Konôpku uväznia, ale Adam mu pomôže 
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Ø Adam sa oženil s Betkou, ale po 5 rokoch Adama odsúdia a popravia za pomoc 
Konôpkovi 

Ø udalosti nasledujú za sebou chronologicky 
Ø autor sa prikláňa k naturalizmu – opis smrti, obrazy mučenia, feudalizmu, obrazy 

miest, špinavých ulíc, hygieny 
Ø vládne tu prírodné nad rozumovým 
Ø hovorí o tolerancii, hlavnou ideou je myšlienka náboženskej tolerancie 
Ø protikladom Adama bol Praskovský – bol ochotný týrať ľudí, 2 krát zmenil vieru 
Ø u ľudí kritizuje nevzdelanosť, a u pánov sebeckosť, surovosť, ziskuchtivosť 

 
 
Jozef Cíger Hronský 

• tajomník a správca Matice Slovenskej 
• tvorba pre deti:  

o Smelý zajko 
o Smelý zajko v Afrike 
o Budkáčik a Dubkáčik 
o Sokoliar Tomáš 

 
• Jozef Mak 

Ø sociálno-psychologický román, dej spadá do obdobia konca 19. storočia do 
začiatku 20. storočia 

Ø autor vystupuje v diele ako vševediaci rozprávač – radí postavám, čo majú robiť, 
hovorí za ne, lebo veľakrát nedokážu medzi sebou komunikovať, komunikuje za 
nich, prihovára sa hlavnej postave a oslovuje ju celým menom Jozef Mak – toto 
meno je symbolom jednoduchého slovenského človeka, ktorý prijíma beh dejín 
tak, ako prichádza a žije svoj poctivý život 

Ø je o obyčajnom človeku z prostredia dediny, hrdinom je Jozef Mak – činorodý, 
usilovný človek, človek milión, ktorý prijíma svoj osud, znáša všetky životné 
útrapy (zradu milej i brata, matkinu aj ženinu smrť) 
DEJ: 

Ø Jozef sa narodil ako nemanželské dieťa, a preto sa oňho často staral jeho starší brat 
Jano, ktorý ho nemal veľmi rád 

Ø na začiatku sú rôzne povery, jeho otca privalil strom 
Ø Jozef sa zamiloval do Maruše – bola pekná 
Ø Jozef sa rozhodol postaviť dom, lebo ich dom zhorel, ale v tomto období musí ísť 

na vojnu 
Ø po návrate sa dozvedel, že matka zomrela a zradil ho brat, aj Maruša, lebo sa 

vydala za jeho brata Jana a žili v jeho dome (Jozefa) 
Ø Maruša po chorobe ošpatnela a pila, lebo ju bil muž 
Ø Maruša porodila dieťa mužovi, o dieťa sa jej pomáhala starať kalika Jula – bola 

mrzáčka, ľudia jej nadávali, ale ona bola veľmi pracovitá 
Ø Jozef si ju zo súcitu vzal aj keď nemala veno, koná pudovo 
Ø Jozef ešte raz podlieha Maruši, keď už bol ženatý s Julou 
Ø Jozef vzťah s Marušou ukončí keď zistí, že nie je škaredá len v tvári ale aj na duši 
Ø Jula sa mu medzitým vzďaľuje, opitá Maruša sa utopila pri praní bielizne 
Ø Jula sa s Jožom udobrila po narodení ich druhého dieťaťa, bolo to vo štvrtok 
Ø Jozef nevie hovoriť o svojich citoch, všetko sa odohráva v jeho vnútri 
Ø Jula zomrela v pondelok, a tu si uvedomili, že sa majú radi 
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Ø Jozef Mak je pasívny, ale zároveň bojuje vnútornou silou – heroizmom, ktorý ho 
znova a znova postaví na nohy a pomáha mu prežiť  

Ø významnú úlohu tu má príroda, ktorá je personifikovaná 
Ø epitetá, prirovnania, metafory, lyrické pasáže, oslovuje čitateľa, hyperbolizuje 

 
 
Milo Urban 

• ako 16 ročný sa stal redaktorom Spolku sv. Vojtecha 
• poviedky uverejnil ako 16 ročný, sú z prostredia Oravy 
• vo všetkých dielach je centrom záujmu človek vo všedných situáciách a rôznych 

medziľudských vzťahoch – hĺbková psychológia postáv  
 

• Jašek Kutliak spod Bučinky 
• Za vyšným mlynom 
• Z tichého frontu 

 
• Živý bič 

Ø vojnový unanimistický román – román s kolektívnym hrdinom, v popredí osudov 
hrdinov stojí dedina ako celok, z obdobia 1. svetovej vojny 

Ø skladá sa z 2 častí:  
o Stratené ruky – symbol bezmocnosti človeka, dôsledok vojny 
o Adam Hlavaj – symbolom revolučného odhodlania, pomsta zúčtovanie so 

zlom 
Ø autor opisuje dopad vojny na ľudí žijúcich v Hornooravskej dedine Ráztoky, je to 

dedina „Pánu bohu za chrbtom.“  
Ø vojna ničí majetky, zabíja, mrzačí ľudí, deformuje charaktery 
Ø neidealizuje, ale zobrazuje krutosť, surovosť v konaní postáv 
Ø vojna v Ráztokach sa neuskutočnila, nedotkla sa ľudí priamo, začnú si ju 

uvedomovať až keď sa začne prejavovať bieda, nedostatok, rekvirácia dobytku 
Ø Ráztočania si prvý krát uvedomujú keď sa vráti Ondrej Koreň – vracia sa nemý, 

bez ruky a s jazvou na tvári 
Ø Ondrej je jediný, ktorý by vedel o vojne rozprávať, ale bol nemý – kontrast (v 

kontraste sú vojnové a ľúbostné scény)   
1. Stratené ruky 

Ø zhubný vplyv vojny autor demonštruje na dramatických udalostiach doby a na 
osobných tragédiách postáv (konflikt Štefana Ilčíka s čatárom Rónom, Evina snaha 
vyreklamovať Adama z frontu u notára Okolického, jej tehotenstvo a odsúdenie 
dediny, pôrod a utopenie Evy) 

Ø autor radí za sebou jednotlivé epizódy voľne vedľa seba, hovorí tak o mnohých 
hrdinoch, niektorí sú skutočne živí, konanie ľudí je v kontraste s povahou 

Ø Adam Hlavaj – jednoduchý, priateľský, obetavý niekedy prchký, jeho žena Eva je 
jednou z obetí vojny, veľmi trpí odchodom Adama na front 

Ø chcela by ho vyreklamovať, preto išla za notárom Okolickým, ktorý jej sľúbi, že 
Adama vyreklamuje, ale niečo za to chce – zneucti Evu 

Ø zasahuje do života ľudí len aby sa pobavil, Eva s ním čaká dieťa a celá dedina ju 
odcudzuje  

Ø Okolický chcel utiecť, ale ľudia ho chytili a „okúpali vo vode“ – naturalistické 
scény, utopil sa 

Ø nájdeme obraz opitých žien v krčme, vzbury žien, ľudí 



Poznámky zo študentského portálu Zones.sk                                                       www.zones.sk 
 

 83 

Ø Ilčíčka – najprepracovanejšia a najdynamickejšia postava, ktorá reprezentuje 
vzburu a odpor proti vrchnosti 

Ø je to jednoduchá sedliačka, prudká, živelná, dynamická žena, je rebelantom proti 
poriadku, je to tragická postava 

Ø syn jej zomiera vo vojne a ona z toho zošalela, preto bojuje proti bezpráviu, je na 
čele vzbúrencov, nakoniec zomiera – vojak ju prepichol 

Ø dedinčanov prísne autor oddeľuje od vládnucej vrstvy 
2. Adam Hlavaj  

Ø menej ľudských osudov a postáv, všetko je zjednotené postavou Adama Hlavaja, 
ktorý sa stáva symbolom odporu proti vojne 

Ø je to človek, ktorý zbehol z frontu a postavil sa na čelo vzbury 
Ø autor sa sústredil na jeho súkromný život, na smrť ženy Evy a jeho bolesť 
Ø autor ukazuje Adama ako pomstiteľa a ako vodcu ľudu, je to osobitý typ hrdinu 

v románe, stelesnil všetky mravné vlastnosti slovenského ľudu – zmysel pre 
spravodlivosť, odpor proti zlu, snaha nájsť pravdu 

Ø nájdeme tu vnútorné monológy postáv: Ondrej Koreň, Štefan Ilčík 
Ø autor monológmi predbehol modernú slovenskú prózu 

 
 
František Hečko 

• písal poéziu aj prózu, poéziu písal do konca 2. sv. vojny 
• Drevená dedina 
• Červené víno 

Ø román, začal písať v 1943, rozvíja sa próza naturizmu 
Ø mal byť pokusom o obnovenie epiky 
Ø je tu veľa autobiografických prvkov 
Ø ide o dedinský generačný román, zachytáva 3 generáciu rodiny Habdžovcov 
Ø odohráva sa vo Vlčíndole (vlčia dolina) neďaleko Suchej nad Parnou 
Ø je rozčlenený na 3 časti:  

o Živly 
o Hrdinka a hrdinča 
o Marek a Lucia 

Ø za postavou Marka sa skrýva autor 
Ø jazyk je poprepletaný vinohradníckymi termínmi 
Ø mladý Habdžovci musia odísť zo starootcovského domu, lebo starý Habdžovci 

nechceli medzi seba prijať chudobnú nevestu Kristínu, preto Urban a Kristína 
odchádzajú so Vlčíndolu 

Ø prenajímajú si vinohrad a tvrdo pracujú 
Ø láska je tu zastúpená vo všetkých podobách 
Ø Kristína a Urban majú syna Mareka, ktorý sa zaľúbil do Lucie Bolebruchovej 
Ø Urbanovi pomáhala len babička, ktorá im nosila jedlo aj vtedy, keď odišiel Urban 

do vojny, o všetko sa musel starať Marek 
Ø Marek – červivý plod, narodil sa mesiac po svadbe 
Ø Urban a Kristína si veľmi rýchlo zvykli na Vlčíndolské tradície – láska, práca 
Ø Pančucha bol pomocníkom Silvestra Bolebrucha, ktorý bol nepriateľom 

Habdžovcov, bol otcom Lucie 
Ø vlastnil 1/5 obecného chotára, zaujímal sa o Kristínu – Urban bol jeho sok 
Ø najlepšie si Urban rozumie s Oliverom, začnú spolu sadiť po novom 
Ø Urbanovi a Kristíne sa narodí aj dcérka Magdaléna 
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Ø Marek zvláda svoju prácu a aj v škole sa mu darí, raz na majálese sa zaľúbi do 
Lucky 

Ø Urbanov otec Michal vidí v Marekovi typické Habdžovské vlastnosti – 
tvrdohlavosť, pracovitosť, nepredajnosť, preto mu chce pomôcť 

Ø vojna si berie svoje obete: Kristíne zomierajú dvojičky, zostávajú Marek, Magda, 
Adamko 

Ø Urban sa vracia z 2. sv. vojny 
Ø starý Habdža umiera, Kristína sa trápi lebo jej neodpustil, v čase jeho smrti jej 

klopal na oblok a kričal jej meno 
Ø Marek sa dostáva do vinohradníckej školy a je mu ťažko, že opúšťa matku, je iný 

ako ostatný – je chudobný, ale je z neho vynikajúci študent 
Ø po dedovej smrti zdedil polovicu majetku, ale nemá k nemu dosah, odchádza na 

vojenčinu a v deň povýšenia sa čatára mu zomiera mama, doľahne to na jeho otca, 
ktorý upadá 

Ø Pančucha a Oliver zomierajú 
Ø medzi Marekom a Luciou sa stále vyvíja láska 

 
 
Ladislav Ťažký 

• debutoval zbierkou poviedok: Vojenský zbeh 
 

• Pivnica plná vlkov 
• Aj v nebi je lúka 
• Kto zabil Ábela ? 

 
• Amenmária. Samí dobrí vojaci 

Ø román, autobiografické dielo 
Ø cez postavu Matúša Zraza zachytáva duševné a morálne rozpoloženie slovenských 

vojakov na východnom fronte v 2. svetovej vojne 
Ø autor zachytáva osudy stratenej divízie, ktorá sa morálne rozkladá, vojaci sabotujú 

rozkazy 
Ø záver je akousi skepsou, kompozícia je voľnejšia 
Ø amenmária je prezývka Matúšovho nadriadeného, je to zvolanie hrúzy a prosby 

o pomoc 
 

• Evanjelium čatára Matúša – voľné pokračovanie románu Amenmária 
 

Knihy baladických noviel:  
• Kŕdeľ divých Adamov – trojnovela: Divý Adam 

                                                                 Dunajské hroby 
                                                                 Hriešnica žaluje tmu  

• Dunajské hroby 
Ø desiatnik Jozef Zvala uteká z nemeckého zajatia, pri Dunaji stretne 3 vojakov 

s rovnakým osudom, zo všetkých 4 prežije len Jozef Zvala 
Ø jedinou cestou je Dunaj – je zamrznutý, snažia sa ho prejsť, cez most nemôžu ísť 

je strážený 
Ø 1. krát sa v slovenskej literatúre objavuje psychológia viny vojaka, ktorý sa 

dostáva do vlasti zo zajatia, vie ale, že ostatní vojaci zomreli 
Ø autor pri ja-rozprávaní venuje pozornosť detailu, podrobnej kresbe psychických 

stavov, kde sa sny a vidiny prelínajú so skutočnosťou 
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18. Obraz 1. svetovej vojny vo svetovej literatúre medzivojnového 
obdobia 

Ø (E. M. Remarque; E. Hemingway; R. Rolland a iní) 
 
1. svetová vojna: 1914 - 1918 
2. svetová vojna: 1939 – 1945 

Ľudstvo zasahovala hlavne prvá svetová vojna, zasahovalo utrpenie, nielen Európu, 
ale aj Ameriku. O rozvoj sa postarala hlavne americká literatúra. O rozvoj sa zaslúžili hlavne 
prozaici tzv. stratená generácia – dospievajúci mladý ľudia, ktorí museli odísť do vojny, vojna 
ich zmenila, vzala im najlepšie roky života, po vojne sa nevedeli zaradiť do života. 

 
 
Erich Maria Remarque 

• sám sa zaraďuje medzi stratenú generáciu – nemecká literatúra 
• vlastným menom Erich Paul Kramer 
• písal poéziu a prózu, písal o 1. svetovej vojne, v dielach nehľadá šťastný koniec 
• hlavným podnetom pre tvorbu mu bola vlastná skúsenosť, bol proti vojne 
 
Romány: 
• Nebo nepozná obľúbencov 
• Noc v Lisabone 
• Víťazní oblúk 
• Čas žitia, čas umierania 

 
• Na západe nič nového 

Ø román, zložený z 12 kapitol 
Ø týmto dielom vzbudil svetový záujem, z 1.svetovej vojny Nemecko- Francúzska 
Ø týmto románom je predstaviteľom expresionizmu (zobrazenie precítenej 

skutočnosti) 
Ø je to povojnový román, úvodné motto románu: „Táto kniha nechce byť ani 

obžalobou, ani vyznaním. Chce sa iba pokúsiť vydať svedectvo o generácií, 
ktorú zasiahla vojna – i keď unikla jej granátom.“ 

Ø hlavná myšlienka – osudy a pocity mladej generácie, ktorá sa ešte nenaučila žiť 
a už sa musela naučiť zomierať 

Ø hrdina je Paul Bäumer, je rozprávačom príbehu, je to rozprávanie v 1. osobe, sú tu 
aj jeho 19 ročný spolužiaci Albert Kropp, Muller, Leer, Kantorek bol ich triedny 

Ø striedajú sa obrazy vojny, rozhovory vojakov a úvahy Remarqua 
Ø objavujú sa nové prvky, autor dej spomaľuje úvahami (o vojne, kamarátstve, 

zbytočnosti vzdelania), sú tu naturalistické prvky 
Ø žiaci sa pod vplyvom triedneho profesora prihlásia na front, všetci spolužiaci a aj 

Paul Bäumer v poslednej 12 kapitole nakoniec zomierajú 
Ø jeho smrť je absurdná, ukazuje sa tým bezvýznamnosť vojny 

 
• Traja kamaráti 

Ø Román, ktorý je spomienkou na 1. svetovú vojnu, je to živí obraz dôsledkov 
vojny v porazenom Nemecku 

Ø celý dej je príbehom 3 kamarátov, ku ktorým pribudne žena Patrícia Hollmanová 
Ø kamarátmi boli: Robert Lohkamp, Oto Koster a Gotfried Lenz 
Ø začiatok je in medias res – uprostred deja 
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Ø kamaráti vlastnia autodielňu, vlastnia aj pretekárske auto Carlu, s ktorou vyhrali 
rôzne preteky 

Ø príbeh stavia do popredia ľudské hodnoty:  
o neochvejné priateľstvo 
o lásku medzi mužom a ženou 

Ø Robert miloval Patríciu a chce s ňou byť aj keď si uvedomoval, že odkedy sa 
pozná s Pat, netrávi toľko času so svojimi priateľmi a to si uvedomuje aj Pat 

Ø jedného večera boli vonku a vtedy si Pat ešte viac uvedomovala ako je Robbymu 
smutno za priateľmi, že chce ísť s nimi, a preto ho poslala s nimi, ale on jej 
povedal, že chce byť s ňou, ale nakoniec Patrícii zomiera 

 
 
Ernest Hemingway 

• nositeľ Nobelovej ceny za literatúru 1954, predstaviteľ stratenej generácie 
• zistil, že vo vojne nie je miesto pre hrdinov  
• počas svojho života zozbieral asi 6 000 exemplárov kníh 
• ku koncu života trpel depresiami až nakoniec spáchal samovraždu 

 
• Starec a more 

Ø novela, za ktorú dostal Nobelovu cenu, ide o rozprávanie v 3. osobe 
Ø hrdinom je starec Santiago, ktorý 84 dní nechytil žiadnu rybu, bol chudý 

a vycivený, všetko na ňom bolo staré okrem očí, tie boli ako more 
Ø na mori chytil rybu – mečúňa, ale tú mu zožrali žraloky, starec sa nevzdal 

a žralokom utiekol a domov priniesol len kostru ryby 
Ø veľmi často za ním chodieva malý chlapec Manolín 
Ø nachádzajú sa tu španielske slová 
Ø myšlienka: „Človek nie je stvorený na porážku, človeka možno zdrviť, ale nie 

poraziť.“ 
 

• Zbohom zbraniam   
Ø je to protivojnový román z 1. svetovej vojny 
Ø hrdinom je americký frontový poručík Frederik Henry, ktorý túžil po 

dobrodružstve, preto sa prihlásil na taliansky front, dostal sa do poľnej 
nemocnice, lebo ho zranila mína a tu sa zamiloval do anglickej ošetrovateľky 
Catheriny Barkleyovej, ich láska bola úprimná, ale pre vojnové udalosti tragická 
a skončila sa nešťastne 

Ø po úteku do Švajčiarska sa Cat narodí mŕtvy syn a aj ona zomiera 
Ø Cat síce nezomiera na fronte, teda nie je priamym dôsledkom vojny, ale patrí 

k všeobecnému chaosu vojny, jej smrť je rovnako nezmyselná ako zomieranie na 
frontoch 

Ø Henry sa prihlásil na vojnu, lebo nemal rozum a nezdala sa mu nebezpečná 
 

• Komu zvonia do hrobu 
Ø román, v ktorom vyjadril svoje sympatie k republikánskemu Španielsku 
Ø hlavná postava je Robert Jordan, ktorý bojuje ako dobrovoľník v tyle nepriateľa 
Ø uvedomuje si nezmyselnosť boja proti presile, ale podriaďuje sa disciplíne 

a v závere románu zomiera 
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Romain Rolland (rome rola) 
• nositeľ Nobelovej ceny v roku 1915 
• obohatil literatúru o nový žáner román–rieka, ide o rozsiahly román s mnohými 

epizódami, zachytáva hrdinu od jeho narodenia až po smrť 
 

• Ján Krištof 
• Očarená duša 

 
• Peter a Lucia 

Ø román, novela, vyšla v roku 1920, je to unimilitaristické dielo – protivojnové 
Ø jednoduchá dejová línia s niekoľkými odbočeniami (o Petrovej a Luciinej rodine) 
Ø téma – vojnou ohrozená láska 2 mladých ľudí 
Ø idea – výkrik proti vojne, láska je zbraň proti jej nezmyselnosti 
Ø dej sa odohráva od stredy večera 30. januára do veľkého piatku 29. marca 1918 
Ø hrdinom je Peter Aubier 
Ø rozprávačom je 3. osoba, teda ide o rozprávanie v 3. osobe j. č. 
Ø Hemingway a Remarque priamo opisovali vojnové udalosti, prípadne ich dávali 

do kontrastu k zázemiu 
Ø Rollandova novela je rámcovaná priamymi zásahmi vojny – bombardovaním 

Paríža Nemcami v období 1. svetovej vojny 
pri 1. bombardovaní sa láska Petra a Lucie začína 
2. bombardovanie zakončuje ich vzťah (smrť) 

Ø ich vzťah bol ohraničený krvou na začiatku (ranený človek, krvácajúci, 
skotúľajúci sa dolu schodmi metra) a ohlasovaním skorej smrti rusovlasím 
dievčatkom (2-krát), ktoré vidí iba Lucia 
DEJ: 

Ø Petra povolali k vojsku spolu s jeho 18 ročnými spolužiakmi ešte deťmi, do 
odchodu mu ostávalo pol roka  

Ø Peter zbožňoval svojho staršieho brata Filipa, jedine jemu sa mohol zdôveriť 
Ø tým, že Filip odišiel do vojny sa Peter už nemal komu zdôverovať 
Ø Peter sa stretol s Luciou a neskôr sa stretávali v Luxemburskej záhrade 
Ø na jej matke autor zobrazil paradox, že je žena – darkyňou života, ale vyrába 

v továrni zbrane, ktoré ničia život 
Ø Lucia maľuje pre peniaze, každý deň sa stretávali, olovrantovali pri fontáne 
Ø odmietajú myslieť na vojnu až do vtedy, kým to nepríde 
Ø keď boli spolu v chráme Lucia videla rusovlasé asi 12 ročné dievča opierajúce sa 

o portál – dievčatko je predtucha smrti 
Ø Peter a Lucia spolu zomreli v chráme – kostol je symbolom pokoja, bezpečia 

a jeho zbombardovaním naznačil Rolland stratu istoty 
Ø celý dej spomaľujú autorské úvahy, je ich tu viac ako v bežnom románe; 

rozprávač je všade prítomný – v podstate uvažuje za postavy o láske, o vojne, ide 
o objektívne rozprávanie 
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Peter a Lucia – Peter Aubier <=> Na západe nič nového – Paul Bäumer 
• odpor voči vojne 
• Peter nechcel ísť na front, kým Paul išiel na front 
• Peter zomiera spolu s Luciou, kým Paul zomiera sám 
• Peter sa pri smrti usmieva, lebo je šťastný; Paul je tiež šťastný, ale preto, lebo už 

nemusí žiť 
• jazyk u Petra je vyberaný spôsob vyjadrovania (citovo-umelecky zafarbený jazyk); 

v Paulovom jazyku prejavujú expresívne výrazy  
 

ROZDIELY: Peter a Lucia Na západe nič nového 
žáner novela román 

téma 

- príbeh tragickej lásky – I. sv. v. je 
len kulisou, je v pozadí 
- postavy sa nezúčastňujú priamo 
bojov na fronte, aj keď do ich života 
vojna kruto zasiahla 
- je podávaná cez dvojicu milujúcich 
sa mladých ľudí, ale netýka sa ich 
počas celého deja  

- zaoberá sa vojnou priamo – sú v ňom 
priamo opisy bojov, frontu, zabíjanie 
- obraz I. sv. v. – to ako sa vojna 
podpísala na vnútri a živote vojakov 
(hlavne mladá generácia) 
- postavy priamo prežívajú vojnu – sú jej 
súčasťou 
- postavy sú hnané vpred len kvôli pudu 
prežiť  

symbolika 

- Veľký piatok – umučenie J. Krista, 
symbol hriechu páchaného na 
nevinných 
- anjel – dievčatko zjavujúce sa 
v chráme, náznak smrti 
- Chrám – miesto pokoja, ale vojna 
ho nerešpektuje 

- názov diela – naznačuje zvyk na 
každodenný pohľad na hrôzy vojny, 
ľudia si zvyknú na všetko 
- záver – Paulova tvár, jeho smiech vo 
chvíli, keď umiera naznačuje, že aj keby 
prežil, bol by mŕtvi (neschopnosť 
zaradiť sa do normálneho života) „Už 
dávno som mŕtvi.“ 

rozprávač 

- je síce subjektívny, ale nie je 
postavou 
- úvahové časti nájdeme v pásme 
rozprávača (charakterizuje postavy) 
- je to 3. osoba j. č., ale niekedy 2. 
os. j. č. – na vtiahnutie čitateľa so 
deja - apel  
- o postavách sa dozvedáme 
predovšetkým cez rozprávača 

- je postavou so silnými 
autobiografickými črtami 
- realitu podáva veľmi naturalisticky 
 
 
 
 
- o postavách sa dozvedáme z ich činov 
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19. Prvá svetová vojna v slovenskej a českej próze 
medzivojnového obdobia 

Ø (B.S. Timrava, M. Urban, J. Hašek a iní) 
 
Vojnové udalosti hneď od začiatku vojny veľmi ťažko doľahli na české a slovenské 

obyvateľstvo. Keď Rakúsko-Uhorská vláda vyhlásila vojnový stav, súčasne zaviedla cenzúru 
a obmedzila osobné slobody občanov. Každý prejav národného cítenia trestala ako 
vlastizradu. Odpor proti vojne stále vzrastal. Českí a slovenskí vojaci odmietali bojovať. 

Vznikom ČSR v 1918 sa po stáročiach cudzej nadvlády vytvorili pomerne priaznivé 
podmienky pre rozvoj národného života. Slovenčina prenikla do škôl a úradov, stala sa 
štátnym jazykom. V roku 1919 sa obnovila činnosť Matice Slovenskej v Martine. V tomto 
roku vznikli v Bratislave dve inštitúcie: Univerzita Komenského a Slovenské národné 
divadlo.  

Vojna zasiahla aj literatúru. Vzniklo mnoho diel, v ktorých spisovatelia zobrazovali 
utrpenie vojakov i civilného obyvateľstva. Vyjadrujú túžbu po miery. 
 
 
Božena Slančíková – Timrava 

• doma vydávala časopis Ratolesť 
• typická je autobiografickosť 
• ženské postavy: trpiace hrdinky, ich sny sa menia z ilúzie na dezilúzie – sklamanie 
• chlapov zobrazuje ako slabých 
• využíva iróniu 
• využíva tiež IN MEDIAS RES (vpád uprostred deja) 
TVORBA: 
Ø vo svojej tvorbe zobrazila život dedinského ľudu: 

• Ťapákovci 
• Mocnár 
• Skon Paľa Ročku 

Ø zobrazovala život dedinskej inteligencie: 
• Bez hrdosti 
• Pomocník 

Ø tému vojny: 
• Hrdinovia 

Ø románová novela z 12 kapitol, kolektívny román – zachytáva ľud i pánov, hoci 
sa zameriava aj na jednotlivca, zachytáva ich trápenie, starosti 

Ø prvé dielo slovenskej literatúry s vojnovou tematikou, kde si autorka všíma 
na človeku, vo chvíľach všeobecného ohrozenia, všetko ľudské 

Ø názov diela je ironický, pretože nejde o hrdinov vo vojne ale o hrdinov, čo 
mali silné slová, ale nič nerobili 

Ø téma – obraz slovenskej dediny počas 1. svetovej vojny (1914–1918) 
Ø idea – vojna narúša vzťahy, zbavuje ľudí súcitu, odhaľuje falošné vlastníctvo 

hrdinov 
DEJ: 

Ø na začiatku bubeník zobudí dedinu, ktorá sa zbehne počúvať oznam 
o vypuknutí 1. svetovej vojny 

Ø autorka prechádza z rodiny na rodinu, ukazuje ich reakcie a zároveň ich 
vnútorné vzťahy 
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Ø novela je rámcovaná 2 kľúčovými scénami: 
o ľudia okolo bubeníka 
o ľudia okolo poštárky, aby prevzali oznámenia z frontu a listy 

Ø vyberá si 3 ženy a ukazuje na nich reakciu na smrť blízkych – Anča 
Demákovie ďakuje Bohu, že muž zomrel doma ešte pred vojnou a môže sa 
starať o jeho hrob; Anča Matvejovie, ktorej zomrel vo vojne Ďuro (sluha) 
a s ním stratila i šťastie, ktoré ju dovtedy v živote sprevádzalo; Zuza Pekovka, 
ktorá sa cynicky poteší smrti muža Paľa (nikto ho nechcel, mal hrb), koho 
kedysi milovala, v závere cíti zadosťučinenie, keď zistí, že Ďuro zomrel: „Ani 
Anča, boháčka, ho nebude mať.“ 

Ø Postavy: 
Ø notár Laci Baláň – navonok sa tváril ako vlastenec, tvrdil, že vojna potrvá 

veľmi krátko; nevie pochopiť ľudí, ktorí netúžia po sláve 
o keď dostane telegram, že povolávajú jeho ročník roztrasie sa a je po 

„hrdinovi“, odpadne 
o cestou na odvodnú komisiu ponúka lekárovi úplatok 
o komisia nájde skrytú chorobu (srdce) a je označený slovom nesúci 
o v tej chvíli zabudne hrať nešťastného, ale po čase prejavuje veľké 

sklamanie, že práve on nemôže pomôcť vlasti 
Ø podnotár Štefan Širický – súcití s ľuďmi, nemá s nimi konflikty a keď príde 

povolávací list ide 
o má rád Lízu Malinskú, čím je ona k nemu chladnejšia, tým je on k nej 

vrúcnejší 
o v jeho citoch nastane zlom, keď je svedkom ako sa Líza cynicky 

vyjadruje o slovenskom ľude a ako ironicky hovorí o vojne 
o je nešťastný, že posledné stretnutie s Lízou pokazí jej matka a ide do 

vojny bez dievčenského bozku 
o žiada sa k ošetrovateľom, napokon zomiera pri záchrane nepriateľského 

ruského vojaka, trafila ho guľka do čela 
Ø maďarská inteligencia (Baláň) <=> ľud (Širický) 

 
 
 
 
 
Milo Urban 

• ako 16 ročný sa stal redaktorom Spolku sv. Vojtecha 
• poviedky uverejnil ako 16 ročný, sú z prostredia Oravy 
• vo všetkých dielach je centrom záujmu človek vo všedných situáciách a rôznych 

medziľudských vzťahoch – hĺbková psychológia postáv  
 

• Jašek Kutliak spod Bučinky 
• Za vyšným mlynom 
• Z tichého frontu 
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• Živý bič 
Ø vojnový unanimistický román – román s kolektívnym hrdinom, v popredí osudov 

hrdinov stojí dedina ako celok, z obdobia 1. svetovej vojny 
Ø skladá sa z 2 častí:  

o Stratené ruky – symbol bezmocnosti človeka, dôsledok vojny 
o Adam Hlavaj – symbolom revolučného odhodlania, pomsta zúčtovanie so 

zlom 
Ø autor opisuje dopad vojny na ľudí žijúcich v Hornooravskej dedine Ráztoky, je to 

dedina „Pánu bohu za chrbtom.“  
Ø vojna ničí majetky, zabíja, mrzačí ľudí, deformuje charaktery 
Ø neidealizuje, ale zobrazuje krutosť, surovosť v konaní postáv 
Ø vojna v Ráztokach sa neuskutočnila, nedotkla sa ľudí priamo, začnú si ju 

uvedomovať až keď sa začne prejavovať bieda, nedostatok, rekvirácia dobytku 
Ø Ráztočania si prvý krát uvedomujú keď sa vráti Ondrej Koreň – vracia sa nemý, 

bez ruky a s jazvou na tvári 
Ø Ondrej je jediný, ktorý by vedel o vojne rozprávať, ale bol nemý – kontrast (v 

kontraste sú vojnové a ľúbostné scény)   
1. Stratené ruky 

Ø zhubný vplyv vojny autor demonštruje na dramatických udalostiach doby a na 
osobných tragédiách postáv (konflikt Štefana Ilčíka s čatárom Rónom, Evina snaha 
vyreklamovať Adama z frontu u notára Okolického, jej tehotenstvo a odsúdenie 
dediny, pôrod a utopenie Evy) 

Ø autor radí za sebou jednotlivé epizódy voľne vedľa seba, hovorí tak o mnohých 
hrdinoch, niektorí sú skutočne živí, konanie ľudí je v kontraste s povahou 

Ø Adam Hlavaj – jednoduchý, priateľský, obetavý niekedy prchký, jeho žena Eva je 
jednou z obetí vojny, veľmi trpí odchodom Adama na front 

Ø chcela by ho vyreklamovať, preto išla za notárom Okolickým, ktorý jej sľúbi, že 
Adama vyreklamuje, ale niečo za to chce – zneucti Evu 

Ø zasahuje do života ľudí len aby sa pobavil, Eva s ním čaká dieťa a celá dedina ju 
odcudzuje  

Ø Okolický chcel utiecť, ale ľudia ho chytili a „okúpali vo vode“ – naturalistické 
scény, utopil sa 

Ø nájdeme obraz opitých žien v krčme, vzbury žien, ľudí 
Ø Ilčíčka – najprepracovanejšia a najdynamickejšia postava, ktorá reprezentuje 

vzburu a odpor proti vrchnosti 
Ø je to jednoduchá sedliačka, prudká, živelná, dynamická žena, je rebelantom proti 

poriadku, je to tragická postava 
Ø syn jej zomiera vo vojne a ona z toho zošalela, preto bojuje proti bezpráviu, je na 

čele vzbúrencov, nakoniec zomiera – vojak ju prepichol 
Ø dedinčanov prísne autor oddeľuje od vládnucej vrstvy 

2. Adam Hlavaj  
Ø menej ľudských osudov a postáv, všetko je zjednotené postavou Adama Hlavaja, 

ktorý sa stáva symbolom odporu proti vojne 
Ø je to človek, ktorý zbehol z frontu a postavil sa na čelo vzbury 
Ø autor sa sústredil na jeho súkromný život, na smrť ženy Evy a jeho bolesť 
Ø autor ukazuje Adama ako pomstiteľa a ako vodcu ľudu, je to osobitý typ hrdinu 

v románe, stelesnil všetky mravné vlastnosti slovenského ľudu – zmysel pre 
spravodlivosť, odpor proti zlu, snaha nájsť pravdu 

Ø nájdeme tu vnútorné monológy postáv: Ondrej Koreň, Štefan Ilčík 
Ø autor monológmi predbehol modernú slovenskú prózu 
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Jaroslav Hašek 
• predstaviteľ českej medzivojnovej literatúry, spisovateľ, novinár, účastník 1.svetovej 

vojny, bojoval na východnom fronte, prešiel na stranu Ruska, bojoval aj v českej 
armáde 

 
• Osudy dobrého vojaka Švejka 

Ø vojnový román, autor využíva humor a satiru a tým sa odlišuje od ostatných 
vojnových románov 

Ø román je satirickým obrazom na rozkladajúcu sa uhorskú administratívu, armáda 
kde vládne alkoholizmus a všeobecný chaos, vysmieva sa vojenskému 
zdravotníctvu, súdnictvu, kňazov, nevynecháva ani „ani hlavy pomazané“ teda 
cisára a jeho príbuzných, zrkadlo nastoľuje aj malému českému človeku 

Ø kompozícia:  
o V zázemí 
o Na fronte 
o Slávny výprask 
o Pokračovaní slávneho výprasku 

Ø nejestvuje dejová línia, pretože je to súbor samostatných príbehov, ktoré spája 
postava Švejk 

Ø sú to príbehy hrdinu, doplnené grotesknými historkami, ktoré pôsobia realisticky 
Ø prostredie je pestré (v nemocniciach, na psychiatrii, vo vlaku, vo väzení, 

v krčmách, verejný dom) 
Ø sledujeme okolnosti vypuknutia 1. svetovej vojny, odchod na front, život 

v regimente očami jednoduchého človeka úradne vyhláseného za blázna 
Ø Švejk je jednoduchý občan Rakúsko-Uhorskej monarchie 
Ø ide o heroikomického hrdinu = hrdinskosmiešny hrdina – ľudový hrdina, ktorý 

sa bráni absurdnej moci tým, že presne plní nezmyselné predpisy a rozkazy 
Ø Jozef Švejk prejavuje nefalšovanú lásku k vlasti, je to 50 ročný slobodný muž, 

o domácnosť sa stará pani Mullerova 
Ø na vojnu by ani nemal ísť, lebo je blázon, ale on chce ísť bojovať hoci vyhlásenie 

ho zastihne, keď je chorý, narukuje na invalidnom vozíku 
Ø živí ja predajom „čistokrvných“ psov, ktoré niekomu ukradne 
Ø často chodí do krčmy na pivo, kde ho vyprovokujú k rečiam o vojne, povie zle 

o cisárovi a dostane sa do väzenia a do blázinca, z ktorého ho vyhodia 
Ø má dar reči, vety začína: „Ja znám jednoho...“ 
Ø plní všetky príkazy, dokáže sa prispôsobiť, nič nekritizuje a nemieša sa do života 

iných, je silný so všetkým si vie poradiť, snaží sa pomáhať iným 
Ø autor tu využil hovorový jazyk, slang i žargón 
Ø komikou, iróniou a satirou zdôrazňoval absurdnosť vojny 
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20. Slovenská medzivojnová poézia 
Ø (E. B. Lukáč; J. Smrek; L. Novomeský; R. Fabry; katolícka moderna a iní) 

 
Slovenská medzivojnová poézia: 1918 – 1945: 

• Slovensko sa stalo súčasťou Československej republiky založenej v októbri 1918 
• nový štát zbavil Slovákov maďarizačného útlaku, zaviedol parlamentnú demokraciu, 

zvýšil vzdelanosť obyvateľstva, slovenčina prenikla do škôl a stala sa úradným 
jazykom, nastal rozvoj vedy a umenia 

• vznikli slovenské kultúrne ustanovizne: Univerzita Komenského v Bratislave, 
Slovenské národné divadlo, bola znovu obnovená činnosť Matice slovenskej 

• Nemecko však nemalo záujem na existencii Československa, preto podporovalo tých 
slovenských politikov, ktorí sa usilovali utvoriť samostatný slovenský štát, ktorý 
vznikol v marci 1939 

• 2. svetová vojna sa odrazila aj na politickom, hospodárskom i kultúrnom živote 
• jej zásah do života ľudí môžeme vidieť aj v slovenskej literatúre 
• básnici vítajú príchod nových čias, vyrovnávajú sa so zážitkami z vojny 
• spisovatelia študujú v cudzích krajinách, mnohý sa uplatňujú aj v politike 
• autorov rozdeľujeme do niekoľkých skupín: 

 
 
Emil Boleslav Lukáč  

• predstaviteľ NEOSYMBOLIZMU – najpesimistickejšia poézia v medzivojnovej 
básnickej tvorby 

• ide o POETU DOCTUS – básnik učený 
• predstaviteľ symbolizmu, symbolom sa vec nepomenúva len naznačuje 
• poézia je pesimistická, symbolom tvorby je oslava bolesti 
• vo svojej tvorbe má 3 témy: domov, láska, vojna a neľudskosť 

 
• Spoveď; Križovatky 
• Dunaj a Seina 
• O láske neláskavej; Modla v prachu 

 
• Elixír 

Ø alegorická básnická zbierka 
Ø väčšina motívov vychádza z konkrétnych spoločenských reálií (strieľanie do 

štrajkujúcich v roku 1931 v Košútoch), ktoré v básnickom pomenovaní 
nadobúdajú širší a zovšeobecňujú význam 

 
• Moloch 

Ø básnická zbierka, v názve použil meno kanaánskeho a fenického božstva, ktorému 
obetovali aj deti, odmieta tragické udalosti ústiace do vojny, reaguje aj na 
Viedenskú arbitráž 

Ø nachádzajú sa tu apokalyptické básne 
 

• Bábel 
Ø básnická zbierka, odmieta nacizmus, vojnu 
Ø cítiť tu kresťanský pátos 

 



Poznámky zo študentského portálu Zones.sk                                                       www.zones.sk 
 

 94 

Ján Smrek 
• predstaviteľ VITALIZMU – v európskej literatúre sa objavil po 1.svetovej vojne, 

ospevoval lásku, prírodu, krásy sveta, vyjadroval radostné, optimistické nálady, 
vitalisti nachádzajú krásu aj vo všedných veciach 

• vlastným menom Ján Čietek 
• ide o POETA NÁTUS – básnik rodený od prírody 
• jeho tvorba je vitalistická, poézia je optimistická, predstaviteľ životného optimizmu, 

lásky a harmónie 
• najzákladnejším objektom jeho pozornosti je žena = symbol života, istoty a krásy 
• vydával časopis Elán, založil Edíciu mladých slovenských autorov 

 
• Zrno; Božské uzly 
• Mladým básnikom 
• Odsúdený k večitej žízni 
• Básnik a žena 

 
• Cválajúce dni 

Ø zbierka, ktorou sa zaradil medzi básnikov vitalizmu 
Ø dominuje v nej radosť zo života, spontánnosť, optimizmus, citová úprimnosť 

a sviežosť 
Ø veľa miesta v zbierke venuje mladosti – Cválajúce dni – je to programová báseň, 

je v nej program slovenského vitalizmu, vyjadruje búrlivosť, rýchlosť mladosti, 
boj za život a odpor proti pasivite 

Ø po prvýkrát použil spôsob písania typický pre všetky vitalistické básne – 
spontánnu lyrickú improvizáciu, ktorá spôsobila nepravidelnosť formy, 
neusporiadanosť  

 
 
Ladislav Novomeský 

• predstaviteľ AVANTGARDNEJ ĽAVICOVEJ POÉZIE = POÉZIA DAV-U – 
D=Daniel Okáli, A-Andrej Sirácky, V-Vladimír Clementis; patrili sem autori – Laco 
Novomeský, Fraňo Kráľ, Ján Poničan; upozorňovali na nebezpečenstvo fašizmu, 
nadviazali na európske avantgardné smery – futurizmus, expresionizmus, 
konštruktivizmus, poetizmus, a na Vladimíra Majakovského 

• básne sa vyznačujú: lyrickosťou, pôsobivými metaforami, asociácie, 
personifikáciou, ľubozvučnosťou, kalambúry – vtipné využitie zvukovo 
podobných, ale významovo odlišných pomenovaní = slovné hry 

• diela obsahujú 2 témy: téma vzbury a téma lásky 
 

• Otvorené okná 
• Svätý za dedinou 
• Pašovanou ceruzkou 

 
• Nedeľa 

Ø zbierka básni, rým je združený 
Ø názov zbierky nie je náhodný, podľa poetistov, poézia a krásno mali byť sviatkom 

v živote človeka 
Ø sú tu objektívne básne, v ktorých autor vyjadruje životné pocity mladého básnika 

a básne so sociálnou tematikou 
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Ø táto zbierka básni obsahuje tieto básne: 
o Balada o šťastí 
o Slúžka 
o Tuberkulóza 
o Noc 
o Jar 

Ø na svet sa díva očami slúžky, prostitútky, na ktorú nečaká láska, ale pohlavná 
choroba a chlapca, ktorý má tuberkulózu a nenávidí súcit 

Ø autor im chce pomôcť ale vie, že jeho pieseň nie je dosť silná 
Ø jeho poézia neobsahuje výzvy na štrajk či revolúciu, ale je naplnená novým 

myslením a názormi na svet 
 

• Romboid 
Ø zbierka básni, je najpoetickejšia zo zbierok Laca Novomeského 
Ø romboid – útvar nepravidelných tvarov podobný lichobežníku 
Ø autor tu konfrontuje krásne detské sny so zložitým svetom dospelých, v ktorom je 

všetko skrivené, ako sú krivé tvary romboidu  
Ø hovorí o mnohotvárnosti sveta, je očarený cestovaním, diaľkami a novým 

poznaním 
Ø jeho básne sú poznačené lyrickosťou, pôsobivé personifikácie, metafory, asociácie, 

kalambúry (slovné hry) 
 
 
Rudolf Fabry 

• predstaviteľ NADREALIZMU 
NADREALIZMUS: 
Ø vznikol ½ polovici 30. rokov 20. storočia, vstupuje nová generácia autorov, snaží 

sa o novátorstvo, ide o poéziu nového videnia, poézia bola niekedy až provokačná 
Ø inšpirovali sa francúzskym surrealizmom a českým poetizmom, zdôrazňovali 

fantáziu, sen, všetko čo súviselo s podvedomým  
Ø 28.2.1939 – Večer nadrealistickej poézie = oficiálny začiatok činnosti – spoločným 

vystúpením bol zborník v roku 1938 Áno a nie, áno – za nové snahy v umení, áno 
za pokrok, nie – nesúhlas s fašizmom, meštianstvom, nie vojne 

Ø používali metódu tzv. psychického automatizmu – činnosť umelcovej psychiky 
bez kontroly rozumu, tvorba veršov ako ich diktuje podvedomie 

Ø využívali metódu apollinairovského pásma – polytematickosť, logická výstavba 
Ø opierali sa o Freundovu (frojdovu) psychoanalýzu 
Ø kládli dôraz na kŕčovitú krásu 
Ø nepoužívala sa  interpunkcia – každý má právo pochopiť verš po svojom 
Ø využívajú voľný verš – veršom bolo aj iba 1 slovo 
Ø básne sa nečlenili na strofy, časté boli opakovacie figúry, obľubovali pásmové 

útvary, genitívna metafora – spojenie 2 podstatných mien, ktoré zdanlivo 
nesúviseli, druhé musí byť v genitíve 

 
• vyjadruje protest proti vojnovému ničeniu, ústredný je motív smrti, hromadia sa 

obrazy smrti, krutosti 
 

• Vodné hodiny hodiny piesočné 
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• Uťaté ruky 
Ø zbierka, znamenala nástup nadrealizmu v slovenskej literatúre 
Ø priniesla poéziu nového videnia, vzbudila veľkú pozornosť  
Ø vyvolala nepochopenie a preto ju časť kritiky neprijala a označila za provokáciu 
Ø pokúsil sa o automatické texty – mimovoľné zoskupenia obsahov vedomia 
Ø ponúkol provokatívne, netradičné a negativistické obrazy a asociácie 
Ø uťaté ruky – symbol bezmocnosti 
Ø záverečná časť zbierky má názov – Fair Play – momentálne nápady vynárajúce sa 

z vedomia a podvedomia spojil s rečou detských riekaniek 
 

• Ja je niekto iný 
Ø predstavuje vrchol slovenského nadrealizmu 
Ø vznikla počas vojny, bola reakciou básnika na vojnové hrôzy 
Ø skladá sa z 2 častí: 

o Prvé stretnutie s Féneom – vymyslená postava – diabol alebo básnikov 
dvojník; témy – minulosť, tragické zážitky ľudstva, zlo, utrpenie... 

o Druhé stretnutie s Féneom – prítomnosť a budúcnosť – vedie dialóg sám 
so sebou – v závere tuší lepší život, koniec vojny – harmónia, dôvera 
v budúcnosť, utopické rojčenie 

 
 
KATOLÍCKA MODERNA: 

• skupina katolíckych básnikov, ktorá vstúpila do literatúry v 30. rokoch 20. storočia 
• spoločným znakom bol náboženský obsah založený na kresťanskom humanizme 
• na ich tvorbu vplýval symbolizmus, poetizmus a surrealizmus 
• často využívali symboly z biblie a gréckej mytológie 
• svoje postupy uverejňovali najmä v časopise Postup a Prameň 
• prevládali 4 motívy ich tvorby:  

o cesta a pohyb – hľadanie a smerovanie k Bohu, ktorý je prítomný všade, a vo 
všetkom, čo je živé 

o motív svetla a tmy – svetlo symbolizovalo čistotu, nádej, symbol slnka, krásy 
a života bez hriechu; tmu symbolizovalo hriech, stratu cesty, mlčanie, temno 
a duševnú smrť 

o motív rodnej zeme, vlasti, domova, raja... 
o motív ženy – nie je to konkrétna žena, ale žena vo všeobecnej rovine, ako 

inšpirátorka umenia; žena v spojení s obrazom biblickej Panny Márie 
• predstavitelia:  

o Janko Silan; Rudolf Dilong; Ján Haranta; Mikuláš Šprinc; Pavol 
Gašparovič Hlbina; Karol Strmeň; Goraz Zvonický; Svetoslav Veigl 

• mnohí autori emigrovali sa stali sa predstaviteľmi exilovej literatúry 
 
 
Rudolf Dilong 

• Budúci ľudia 
• Hviezdy a smútok 
• Mladý svadobník 
• Mesto s ružou 
• Nevolaj nevolaj 
• Padajúce svetlo 
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Karol Strmeň 
• Výžinok života; Testament 
• Preblahoslavená 
• Návštevy 

 
 
Gorazd Zvonický 

•  je básnik mariánskej poézia – písal o Panne Márii 
•  patrí do 2 vlny katolíckej moderny, vlastným menom Andrej Šándor 

 
• Sejba perál 
• Mýtnik pred Madonou 

 
 
Mikuláš Šprinc 

• Ozveny v samotách 
• K slobodným pobrežiam 
• Cesty a osudy 
• Na Floride sám 
• Bratislavský park 

 
 
Janko Silan 

• Kuvici; Rebrík do neba; Slávme to spoločne; Kým nebudeme doma 
• Piesne z Javoriny, Piesne zo Ždiaru 
• Sám s vami 
• Slovenská Veľká noc 

 
 
Pavol Gašparovič Hlbina 

• Začarovaný kruh 
• Cesta do raja 
• Harmonika; Dúha 

 
 
Ján Haranta 

• Mystérium baladické 
• Zem požehnaná 
• V najkrajšej domovine 

 
 
Svetoslav Veigl 

• Cestami vetrov 
• Kvety v troskách 
• Mesto na návrší 
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21. Slovenská a svetová medzivojnová dráma 
Ø Stodola; J. Barč–Ivan; K. Čapek; G. B. Shaw a iní) 

 
V medzivojnovom období dramatická tvorba zaostávala za poéziou a prózou. Bolo to 

hlavne kvôli nedostatku kultúrnych inštitúcií, divadiel, hercov, režisérov a hier. K prvým 
významným hercom a režisérom patrili – Andrej Bagar, Janko Borodáč, Hana Meličková. 
Slovenská dramatická tvorba sa v medzivojnovom období začína len rozvíjať. 

• 1919 – vzniklo 1. profesionálne divadlo na Slovensku SND v Bratislave, prvé 
predstavenie bolo Smetanova opera – Hubička 

• 1924 – vzniklo Východoslovenské národné divadlo v Košiciach 
• 1941 – vzniklo Slovenské ľudové divadlo v Nitre 
• 1944 – ešte divadlá v Martine a Prešove 

Uvádzali sa hlavne zahraničné hry: Shakespeare, Moliere 
 
 
Ivan Stodola 

• bol vymenovaný za národného umelca, písal komédie, tragédie a historické hry 
• je tvorcom modernej spoločenskej komédie a historickej hry 

 
• Náš pán minister, Čaj u pána senátora – divadelné hry, satira na slov. meštianstvo 
• Jožko Púčik a jeho kariéra 

Ø satirická veselohra, ktorú autor nazval „satirou na falošné chápaný humanizmus“ 
Ø hrdinom je Jožko Púčik – poctivý, dôveryhodný, mierumilovný úradník spolku 

Humanitas (dobročinný spolok), ktorý neváha riskovať svoju statočnosť, aby iným 
pomohol v núdzi 

Ø verí v pravdu a spravodlivosť, riadi sa prikázaním – Miluj blížneho svojho ako 
seba samého 

Ø falošne ho obvinili z sprenevery veľkej sumy peňazí, správca spolku Rohatý zobral 
peniaze tieto peniaze, ale obvinili Jožka 

Ø Jožka uväznili za krádež a všetci sa vtedy začali starať o jeho sestru a jej deti, aj 
keď dovtedy nikoho nezaujímali 

Ø Rohatý nakoniec všetko prekrútil a prípad vyhlásil za omyl predsedníčky spolku 
Ø nakoniec sa peniaze nájdu, Jožka prepustia a zrazu o neho nemá nikto záujem 
Ø vidí, že pravda nemá žiadnu cenu, čestnosť a statočnosť nemá miesto v buržoáznej 

spoločnosti 
 

• Bačova žena 
Ø tragédia v 3 dejstvách, ktorá má svoje korene v klasickej antickej tragédii 
Ø námet čerpal z prostredia liptovských hôr 
Ø autor tu rozpracoval 4 motívy: 

§ Evinu lásku k deťom 
§ tvrdú sociálnu skutočnosť 
§ údajnú smrť Ondreja 
§ nenávisť Ondrejovej matky k Eve 

Ø konflikt hry je psychologický a mravný, kritizuje zlé sociálne podmienky a s tým 
súvisiace vysťahovalectvo, a ťažká práca v Amerike 
DEJ: 

Ø hlavná hrdinka je žena Eva, ktorá sa stáva ženou dvoch mužov 
Ø jej prvý muž Ondrej Muranica odišiel za prácou do Ameriky 
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Ø pri banskom nešťastí stráca pamäť 
Ø jeho žena sa dozvedela, že zomrel, a preto sa opäť vydáva za Miša 
Ø pri železničnom nešťastí opäť sa Ondrovi vracia pamäť, a tak sa vracia domov 
Ø prichádza ako bohatý človek a kupuje si panstvo 
Ø Ondrej chce, aby sa Eva k nemu vrátila 
Ø Miša vyhadzuje zo svojho panstva, čaká čo urobí Eva, ale tá pácha samovraždu 

(sebaobetovanie pri neriešiteľnom konflikte) 
 
 
Július Barč- Ivan 

• nazývajú ho „básnik slovenskej drámy“ 
 
• 3 000 ľudí – hra, v ktorej spracoval sociálnu tematiku 
• Dvaja – hra s prvkami absurdnej drámy  
 
• Mastný hrniec  

Ø komédia, ktorá využíva zámenu postáv, vďaka ktorej stredoškolského profesora 
Babíka považujú za novovymenovaného ministra, čím sa o neho zaujíma väčšina 
ľudí, hlavne mešťania 

Ø kritizuje falošnú pretvárku malomeštianskej spoločnosti  
Ø odsudzuje tu karierizmus a úplatkárstvo 

 
• Matka 

Ø sociálna dráma s vplyvom expresionizmu, má 3 dejstvá 
Ø autor kritizuje spoločnosť, sociálne nedostatky, rozpad rodiny, odchod mužov do 

USA 
DEJ: 

Ø dej je jednoduchý odohráva sa v chudobnej izbe baníckej rodiny 
Ø autor kladie dôraz na psychológiu postáv, hlavne Anne Pavlíčke – je to matka 
Ø vystupujú aj jej synovia Jano a Paľo, Jano nenávidí Paľa 
Ø Jano pracuje v bani a žije s matkou, vždy na Paľa žiarlil, zdalo sa mu, že matka má 

rada len Paľa, Paľo je už 4 rok v Amerike, matka ho viedla k tomu, aby bratovi 
radšej ustúpil 

Ø Anna Pavlíčka je vdova (vidí budúcnosť), ktorej sa prisnil sen, že v bani sa stane 
nešťastie a bránila mužovi ísť nasledujúci deň do bane, no on jej neveril, a tak na 
ďalší deň ho vynieslo mŕtveho z bane 

Ø neskôr sa jej prisní ďalší sen, že Paľo sa vravia z Ameriky, no Jano jej zakáže aby 
to niekomu povedala   

Ø Jano sa neteší príchodu Paľa, bál sa, že príde o majetok 
Ø matka nechce však stratiť ani jedného, lebo cíti, že jeden z nich bude musieť odísť 
Ø Jano má otcovu silnú povahu a Paľo má povahu po matke 
Ø Jano sa dal dokopy a Katkou, ktorú ľúbil Paľo 
Ø matka má vidinu, že Jano zabije Paľa nožom, ktorý doniesol z USA, a preto ho 

schovala, lebo vidí predtuchu tragédie 
Ø Paľo raz príde domov opitý, vzniká roztržka s Janom a matka ho chce zachrániť 

tým, že ho vyháňa z domu 
Ø Paľo býva u svojej milej Katky, neskôr príde oznámiť matke, že sa budú brať 
Ø prišiel Jano, po ostrej výmene názorov, sa začnú biť, matka zhasne lampu, aby 

Jano nevidel Paľa a nezabil ho 
Ø matka sa postaví medzi synov a Jano namiesto Paľa zabije matku nožom 
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Ø Barč chcel vyzdvihnúť lásku matky, matka obetuje vlastný život, aby zabránila 
bratovražde 

Ø „Ak nebudem mať oboch synov, nechcem mať ani jedného.“ 
 
 
Karel Čapek 

• do literatúry vstúpil krátkymi prózami, ktoré napísal s bratom Jozefom Čapkom 
• ako prvý v literárnej tvorbe použil pojem robot 
• jeho diela sú varovaním ľudstva pred zneužitím vedy a techniky 
 
• Krakatit – román 

Ø námetom je vynález trhaviny, ktorá dokáže zničiť celý svet 
Ø názov je odvodený od sopky na ostrove Krakatoa 

 
• R.U.R. (Rossum´s Universal Robots – Rossumovi univerzálni roboti) 

Ø utopická dráma, v ktorej expresionisticky vyjadruje obavy o osud ľudstva v čase, 
keď sa vlády zmocnia stroje 

Ø DEJ: 
Ø dej sa odohráva na bližšie neurčenom ostrove, kam pricestuje prezidentova dcéra 

Helena, aby sa pozrela na výrobu umelých ľudí – robotov 
Ø riaditeľ spoločnosti jej približuje prevratný vedecký objav a jeho výhody pre 

ľudstvo – roboti sú najlacnejší, mechanicky dokonalý robotníci s úžasnou 
inteligenciou, ale bez duše, vášní a vôle 

Ø Domin (riaditeľ) ju žiada o ruku 
Ø neskôr sa trh s robotmi natoľko rozšíril, že zaplavili Zem, pripravili robotníkov 

o prácu a vraždili ľudí vo vojnách 
Ø roboti už odmietali pracovať pre nedokonalé ľudstvo, chcú ho ovládať 
Ø v strachu z budúcnosti spáli plány na ich výrobu 
Ø roboti sa vzbúria a obsadia ostrov aj loď 
Ø hlavné postavy tu zostanú uväznené 
Ø poslednú možnosť na záchranu je, že vykúpia svoje životy za plány na výrobu 

robotov a tie však Helena zničila 
Ø v márnom boji sú všetci zabitý, okrem staviteľa Alquista 
Ø dej pokračuje o 2 roky, roboti nútia Alquista v laboratóriu, aby našiel návod na ich 

výrobu 
Ø je posledným človekom na Zemi, Alquist si vo svojej beznádeji všimne dvojicu 

robotov – Primusa a Helenu, ktorí sa správajú ako ľudia – hanbia sa, smejú sa, 
milujú sa, cit medzi nimi prináša nádej, že sa život obnoví prirodzenou láskou 
a nakoniec zachránia život na Zemi 

Ø autor vyjadruje akúsi nádej, že sa ľudstvo zachráni  
Ø hrdinovia tu zastupujú ľudstvo všeobecne, majú alegorickú a symbolickú hodnotu 

vyjadrenú menami – Rossum, ktorý prinesie skazu; Dominus – pán, Boh; Helena 
– symbol krásy a lásky; Alquist – z lat. Aliquis obyčajný človek 

 
• Biela nemoc 

Ø hra postavená na konflikte 2 životných princípov – demokratického humanizmu 
(v hre reprezentovaného lekárom Galénom) a totalitnej diktatúry (diktátor Maršal) 

Ø dej sa odohráva v nemenovanej krajine, v ktorej vypukla epidémia neznámej 
choroby, akéhosi novodobého moru – „biela nemoc“ 
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Ø nastane chaos, panika a keď sa už situácia zdá byť beznádejnou, zjaví sa 
nenápadný človek, doktor Galén, ktorý vynájde účinný liek na túto chorobu 

Ø ochorie aj diktátor Maršal a lekár je ochotný diktátora vyliečiť, ale len vtedy, ak 
sa vzdá vojnových plánov 

Ø diktátor súhlasí, ale Galéna ušliape sfanatizovaní dav vo chvíli, keď s liekom 
prichádza na pomoc Maršalovi 

Ø zázračný liek je rozšliapaný 
 

• Matka 
Ø dráma 
Ø náhodne videl fotku matky a dievčatka z vojny v Španielsku a to ho podnietilo 

napísať túto drámu 
Ø autor sa postavil proti fašizmu a vojne 
Ø predstavuje všetky postavy okrem otca, ktorý je už mŕtvy 
Ø matka stratila nielen muža, ale aj 4 synov 
Ø dramatickosť je dosahovaná komunikáciou matky s mŕtvymi v otcovej izbe, ktorá 

má pre synov zvláštnu príťažlivosť 
Ø tu vedie dialóg najprv s manželom a potom so svojimi synmi 
Ø Ondrej – lekár – zomiera ako hrdina – liečil v Afrike 
Ø Jiří – fanatik na lietadlá – zahynie v boji, keď má preletieť ponad front 
Ø Dvojčatá Kornel a Petr – spoločensko-politický konflikt; sú úplne odlišný, 

fyzicky aj psychicky; nevedia sa zniesť 
Ø Toni – básnik; jemný, citlivý chalan; odchádza do vojny – konflikt s matkou – 

nechce ho pustiť (posledný syn), matka počúva rádio, najprv odmieta; keď zistí, 
že aj hlásateľka má syn vo vojne, pustí Toniho 

Ø keď sa dozvie, že nepriatelia zabíjajú i malé deti, sama dáva synovi Tonimu pušku 
a posiela ho do boja so slovami: „Choď.“ 

 
 
George Bernard Shaw 

• anglický dramatik, írskeho pôvodu, získal Nobelovu cenu 
 

• Pygmalion 
Ø komédia v 5 dejstvách, v ktorej kritizuje spoločenské predsudky a horlí za 

emancipáciu žien 
Ø námet prebral z Ovídiovho diela Metamorfózy (Premeny) (cyperský umelec 

Pygmalion vytvoril krásnu sochu dievčaťa, od ktorej sa zamiloval, a bohyňa 
Afrodita ju na jeho prosby oživila a dievčina jeho lásku opätovala...) 

Ø v tejto hre londýnsky profesor angličtiny (fonetiky) Higgins uzatvorí stávku 
s plukovníkom Pickeringom, že z pouličnej kvetinárky Elizy Doolittlovej spraví 
dámu, tým, že ju naučí spisovne rozprávať  

Ø Eliza sa rýchlo učí a mení sa na dámu, úplne sa zmení, podľa predstáv svojho 
učiteľa, do ktorého sa zaľúbi, ale on však pozerá na ňu ako na vydarený „produkt“ 
– nevidí v nej rovnocennú ženu 

Ø neskôr prichádzajú problémy, lebo na ulicu sa už vrátiť nemôže – spoločnosť ju 
odmieta a ani Higgins o ňu nejaví záujem, pomoc nájde až u Higginsovej matky 

Ø Eliza odchádza a v závere sa dozvedáme, že sa vydala za jednoduchého mladíka 
Freddyho  

Ø autor využíva vtip, iróniu, ide o výsmech spoločenským konvenciám v Anglicku 
Ø táto hra bola sfilmovaná, vznikol podľa nej aj úspešný muzikál My Fair Lady  
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22. Próza naturizmu a jej miesto v slovenskej literatúre 
Ø (Ľ. Ondrejov; D. Chrobák; M. Figuli; F. Švantner) 

 
Naturizmus = lyrizovaná próza: 

• nadväzuje na prózu európskych autorov 
• 1937 – je rokom vstupu lyrizovanej prózy do slovenskej literatúry 
• ZNAKY: 

Ø využívanie umeleckých postupov a prostriedkov lyriky: 
o lyrizácia textu – slabá dejová línia (potlačená epickovosť) 
o lyrizácia jazyka – jazykové prostriedky (metafory, epitetá) 
o lyrizácia postáv – dôraz na psychiku, slabé sociálne väzby, zakotvenosť 

v priestore (príroda), striktne sa delia na kladné a záporné (záporné sú 
aktívnejšie) 

Ø čas – v dielach nezohráva veľkú úlohu, v podstate niet historického času, autori 
ho zachytávajú len biologicky – obrazom striedania dňa a noci, ročných období, 
starnutím postavy 

Ø prostredie – dominuje dedina, autori sa zameriavajú na jej vnútornú organizáciu 
a vzťahy, postavy sú zatriedené aj sociálne na rozdiel od svetových autorov, 
ktorých zaujíma čistý, prírodný človek 

Ø základný kontrast prostredí: 
o svet vrchov – prírody (tam hore, lepší, spravodlivejší, čistejší) 
o svet mesta – civilizácie (tam dolu, skazený , reprezentuje zlo, falošný) 

Ø hrdina – dedinský človek s osobitnou životnou filozofickou koncepciou 
a morálkou; silne individualizovaný, často je aj rozprávačom, vtedy podáva dej 
subjektívne, často vyčlenený z dedinského kolektívu; nevieme odkiaľ prišiel, 
nepoznáme pôvod 

Ø spätosť človeka s prírodou (odpor k mestu) 
Ø na prvom mieste otázka ľudského šťastia, človek ako jednotlivec 
Ø odklon od sociálnych problémov – odklon od realistického zobrazovania 

skutočnosti 
Ø záujem o vnútorný svet postáv 
Ø hlavné postavy sú obyčajne výnimoční zvláštni ľudia, ktorí žijú v dôvernom 

styku s prírodou – konajú pudovo pod vplyvom silných emócií – sú hlboko 
citovo založení 

Ø využívajú prvky ľudovej slovesnosti – zvieratá – symbol dobra; magické čísla 
(3,7) 

Ø témy: láska, priateľstvo, detstvo, domov, ľudská česť 
Ø žánre: poviedka a novela (Ondrejov – romány) 
predstavitelia: 

Ľudo Ondrejov 
Dobroslav Chrobák 
Margita Figuli 
František Švantner 

 
 
Ľudo Ondrejov 

• vlastným menom Ľudovít Mistrík, z rodiny lesného robotníka 
• vynikajúci rozprávač, písal pre mládež aj dospelých 
• záujem o literatúru prehĺbil pobyt v Martine, tu pracoval ako redaktor 
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• Martin Nociar Jakubovie 
Ø debut, básne v próze 
Ø vyšli s podtitulom Denník o živote a láske, o smrti a budúcnosti alebo Spoveď 

dieťaťa našej doby 
Ø na prvom mieste je otázka ľudského šťastia, jeho láska a odpor k mestu 

 
• Slnko vystúpilo nad hory 

Ø vrchárska trilógia, je to vrcholné dielo 
Ø z 3 častí:  

o Zbojnícka mladosť 
o Jerguš Lapin 
o Na zemi sú tvoje hviezdy 

 
• Zbojnícka mladosť 

Ø symbol harmonickej jednoty človeka a prírody 
Ø hrdinom je Jerguš Lapin – od narodenia je spätý s prírodou, rozumie jej natoľko, 

až ho kamaráti považujú za čarodejníka, volajú ho „čudný chlapec“, je samostatný, 
zvedavý, šikovný so zmyslom pre spravodlivosť 

Ø tieto vlastnosti sa prejavujú vo vzťahu ku kamarátom, ľudom z dediny ale hlavne 
k matke, ktorú veľmi ľúbi, Jerguš je zobrazený v procese dospievania, román sa 
končí rozlúčkou s detstvom 

Ø žije vo svete najušľachtilejších hodnôt – priateľstva, lásky, odvahy, krásy, sily 
Ø Jerguš má túžbu „letieť ako vták“ a „mať krídla“ súvisí s túžbou po odpútaní sa od 

všetkých príťaží, úzkostí a malicherností 
Ø do duše sa mu vtláčajú silné zážitky, pocity radosti, blaženosti, ale i trpkosti a 

smútku 
Ø oživuje prírodu a veci (animizácia), zosobňuje prírodu (personifikácia), čím 

dynamizuje svoje rozprávanie 
 

• Jerguš Lapin 
Ø ide o pokračovanie Zbojníckej mladosti 
Ø aj tu je Jerguš spätý s prírodou, ale dej sa postupne presúva do mesta a na front 
Ø v Jergušovi sa prelína pokora, vyrovnanosť – zdedil po matke a sklon k rebélií, 

vzbura – napokon prijíma život taký ako je 
Ø má 3 línie: 

o vysvetlenie smrti otca Jerguša (bol zabitý) 
o láska Jerguša a Zuzky (končí sa tragicky) 
o počas 2. svetovej vojny Jerguš odchádza na front – nakoniec sa vracia 

k roľníctvu a k pôde – symbol zániku vrchárskeho sveta 
 

• Na zemi sú tvoje hviezdy 
Ø má charakter kroniky, kronikársky opis 2. svetovej vojny, hrdinom je Ondrej 

Šimčisko, Jerguš je len epizodickou postavou, je opísaný len v 1. epizóde – vo 
chvíli kedy umiera na fronte 

 
• knihy pre deti:  

• Rozprávky z hôr 
• Tátoš a človek 
• Keď pôjdeš horou 

 
• cestopisy:  

• Príhody v divočine 
• Horami Sumatry 
• Africký zápisník
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Dobroslav Chrobák 
• pôsobil ako riaditeľ slovenského rozhlasu 
• obohatil lyrizovanú prózu o náznak tajomna, v jeho diele najviac vyznieva odpor proti 

mestu 
 

• Kamarát Jašek – zbierka 8 noviel 
 

• Drak sa vracia 
Ø novela, ktorá zobrazuje konflikt medzi jedincom a spoločnosťou 
Ø v diele autor zdôraznil tradičné hodnoty – lásku, priateľstvo, prekonávanie 

prekážok, česť 
Ø postavy sú vykreslené kontrastne, ako dobré – Eva, Šimon a zlé – Drak 
Ø v diele prebiehajú 2 konflikty: 

o Drak – dedina 
o Eva – 2 muži 

Ø osoba rozprávača sa v príbehu mení podľa toho, kto rozpráva udalosť – napr. 
príchod Draka vidíme očami Evy, dediny a Šimona – on-rozprávanie, inokedy 
rozprávač k sebe priberá čitateľa – my-rozprávanie 

Ø dej rámcuje postava Evy – v úvode je to mladá žena čakajúca na svojho muža 
Šimona, v závere stará mama, rozprávajúca rozprávku deťom 

Ø celý príbeh pripomína rozprávku, lebo tu vystupuje postava Draka, stará mama 
rozpráva rozprávku o časoch, keď žili čarodejnice, duchovia a dobro vždy víťazilo 
DEJ: 

Ø príbeh 2 mužov, hlavným hrdinom je Drak = Čierny Macek – Martin Lepiš 
Madlušovie 

Ø druhý muž je Šimon Jariabek, je to muž Drakovej bývalej priateľky 
Ø Drak býval vo vyžihárni za dedinou, cez deň ho videli samého pri práci, vždy bol 

vlastne sám, stal sa nešťastím pre dedinu, lebo ho sprevádzali choroby a pod. 
Ø Eva mala s Drakom dieťa, ale starala sa o neho jej mama, Drak medzitým odišiel 
Ø po 2 rokoch od Drakovho odchodu prišiel za Evou Šimon Jariabek – je rozvážny, 

uzavretý, málovravný človek, ľúbi Evu ale nevie jej to vyjadriť, je žiarlivý 
a domýšľavý, zobrali sa i napriek tomu, že mala dieťa s Drakom 

Ø Drak sa po nejakej dobe vrátil a nevyzeral ako pirát, bol zmenený 
Ø od dedinčanov sa líši: svojim pôvodom (je najdúch), umeleckými sklonmi (je 

hrnčiar), nebol gazda – nemal pôdu, bol samotár (býval za dedinou), mal 
zvláštnu povahu 

Ø bol chudý, vysoký, čierne oči, čierne veci, prelepené oči čiernou páskou 
Ø rozdiely vyvolávajú nepriazeň dedinčanov 
Ø pripisovali mu čarodejnícku moc, jeho prítomnosť vysvetľuje všetky pohromy, 

ktoré dedinu zasiahnu (ohne, sucho, hlad, choroby, povodne) 
Ø Drak sa spočiatku búri ale potom sa odsťahuje, svojím odchodom zasiahne do 

života Evy Hajnákovie, ktorá sa stane matkou jeho dieťaťa 
Ø Drakov návrat vyvolá v Šimonovej duši veľké napätie 
Ø neskôr v hore vypukne požiar, zostali tam voly, ktoré je treba zahnať z hôr 
Ø Drak sa prihlási, chce získať dôveru ľudí, ak by do týždňa nepriniesol dobytok, 

zapália mu chalupu 
Ø dedina s ním vyšle Šimona, aby si to medzi sebou vyriešili, spolu prekonávajú 

prekážky, ale dôjde aj k nedorozumeniam 
Ø Šimon vidí, že Drak je iní ako ho vidia dedinčania 
Ø Šimon si myslí, že Drak predal voly Poliakom, preto mu zapálil vyžiháreň 
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Ø Drak nakoniec privádza dobytok do dediny, neprichádza sám, privádza si mladú 
ženu Žošku 

Ø v závere dochádza k zmiereniu 
Ø Šimon sa hanbí za svoj čin, ale Drak mu dokázal odpustiť, dokonca mu z hôr 

doniesol kúdeľ, ktorý si Šimon v horách zabudol 
 
 
Margita Figuli 

•  má titul národný umelec 
•  je to „poetka ženskej duše“ 

 
• Pokušenie 
• Babylon 
• Mladosť 
• Adrianina niť 

 
• Tri gaštanové kone 

Ø novela, je rozprávanie hrdinu tuláka Petra, ide o ja-rozprávanie 
Ø príbeh lásky z dedinského prostredia 
Ø hlavné postavy – Peter, Magda, Jano Zápotočný, Magdinini rodičia, bratranec 

Magdy 
Ø znaky rozprávkovosti – magické číslo 3, hrdina musí splniť úlohu, ktorú mu dáva 

Magdaléna, aby získal jej lásku (ma zanechať tuláctvo a začať gazdovať) 
Ø postavy sú rozdelené na dobré – Peter, Magda a na surového Jana Zápotočného 
Ø ide o boj dobra (tulák Peter) so zlom (bohatý gazda Jano Zápotočný) 
Ø Peter – sa celý život snaží dodržiavať kresťanské zásady 
Ø Jano – je bohatý, vie pracovať, ale je násilnícky a surový 
Ø konflikt vzniká vo vzťahu láska <=> majetok 
Ø Magdalénina matka ju nechce vydať za Petra, okrem Petra chce Magdalénu aj 

Jano, ale ten ju nechce pre lásku, chce ju vlastniť, chce mať peknú ženu 
Ø tulák Peter je dlho preč, chce splniť úlohu, ktorú mu dala Magdaléna 
Ø vo svätojánsku noc sa dohodnú, že sa stretnú, ale v tú noc ju Jano znásilnil, 

otehotnela a zobrali sa 
Ø Jano je stále surový, aj keď je Magdaléna jeho žena, vie, že stále myslí na Petra 
Ø Jano nútil Magdalénu, aby chodila napájať kone, raz ju kôň kopol a ona potratila 
Ø raz videl Peter Magdalénu ako na poli drží koňa a Jano ho bije, preto jej ide 

pomôcť 
Ø časom Magdaléna chorľavie, prítomnosť Petra jej pomáha a uzdraví sa 
Ø kôň je vykonávateľom spravodlivosti, Jano zomiera pod kopytami koňa, ktorého 

týral 
Ø láska Magdalény a Petra víťazí 
Ø Peter postavil dom, stáva sa schopný uživiť rodinu, je schopný postarať sa o iných 
Ø Peter, Magdaléna sú stelesnením nezničiteľnosti čistej lásky, symbolom stále 

platných etických a morálnych zásad 
Ø 3 gaštanové kone sú symbolom slobody, sily, vykonávatelia spravodlivosti, krásy, 

symbolom života a smrti 
Ø sú tu aj biblické motívy, jazyk je poetický, veľa umeleckých prostriedkov 
Ø umelecké opisy prírody, gradácia sa dosahuje anaforou 
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František Švantner 
• spolupracoval s Maticou Slovenskou 
• obohatil prózu naturizmu o motív smrti – nový motív 
• zameriava sa na hrdinov, ktorí sú ľudské vydedenci 
• snové videnie, realita sa tu často stráca, nevieme, kde je prechod medzi skutočnosťou 

a fantáziou, človek je spätý s prírodou, obrazy prírody sú personifikované 
• motívy – vášeň, láska, utrpenie, strach, úzkosť 

 
• Život bez konca 
• Dráma; Sedliak; Kňaz 

 
• Malka 

Ø zbierka noviel so slabou dejovou líniou, novela Malka – inšpirovali ho maľby, 
slovenské ľudové piesne 

Ø príbehy sa odohrávajú v prostredí slovenských hôr, kam nezasahuje civilizácia 
Ø rozprávačom je mladý valach => ja-rozprávanie, je aj hlavným hrdinom, ktorý sa 

zaľúbil do Malky – 17 ročná dievčina, slúžila u krčmára, valach si ju chcel zobrať 
Ø v tom čase sa Michalčík, majiteľ salašu nevrátil z jarmoku na salaš 
Ø objavil sa tam akýsi Šajban, ktorý sa o niečom dohováral s bačom 
Ø Malka neprišla na stretnutie, na druhý deň mu pošle lístoček, že sa ešte nemieni 

vydávať 
Ø Šajban zabil Michalčíka, chystá sa za more, kde za ním ma prísť Malka 
Ø Valach považoval Šajbala za soka, preto ho išiel udať do mesta 
Ø nakoniec sa dozvie, že Šajban je Malkin brat, preto chce valach odviesť pozornosť, 

čo sa mu aj podarí, keď sa vráti do koliby, nájde tam mŕtvu Malku 
Ø reálny hrdinovia, reálny dej a miesto (Beňuša) 

 
• Nevesta hôľ  

Ø postavy v románe delíme na: 
o reálne – krčmár Weinhold – prahne po peniazoch, chce sa oženiť so Zunou 

kvôli starému mlynu 
o reálno-tajomné – rozprávač, Libor, mladý hájnik, ktorý sa vracia po 10 

rokoch učenia a práce do dediny a dúfa, že tu nájde svoju lásku z detstva – 
Zunu; Libor žiarli na jej nápadníkov, hľadá svojho skutočného soka, až 
napokon pochopí, že sokom je celý svet prírody, s ktorým je Zuna úzko spätá 

o tajomné –  
§ uhliar Tavo – ryšavý a škuľavý ožran s neskutočnou fyzickou silou, 

ktorý pohŕda ľudskými zákonmi, robí si na Zunu nárok, lebo už odmala 
ju strážil ako svoju budúcu nevestu; v závere románu zdanlivo víťazí, 
lebo sa mu podarí navliecť Zune zásnubný prsteň;  

§ On – poločlovek, polovlk, ktorý vzbudzuje hrôzu i tieseň;  
§ Zuna – je mlynárova dcéra, mlynár oslepol a povráva sa, že je to trest 

za utrápenie ženy, nepoznáme jej minulosť, stojí v centre pozornosti, 
lebo všetky mužské postavy ju chcú získať, ona uteká pred ľuďmi do 
lesa, kde žije On, ktorý je zranený; Zuna sa ho fyzicky zmocnila, 
nedokázal splniť jej želania, tak mu z náruživosti (či z pomsty) 
prehryzla hrdlo; Libor s Tavom ju nájdu v horskej doline, kde je 
s mŕtvym mužom, keď sa k nej priblížia, zmizne, ľudia vravia, že si ju 
odniesol vlkolak, iba Tavo hovorí: „Hole si ju vychovali, nuž si ju aj 
vzali, lebo aj ony majú svoje nevesty.“  
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Ø sú tu obrazy prírody, charakteristický biologický čas („10 ráz rozkvitli v záhradách 
jablone“) 

Ø autor hovorí o miestach „tu  dole“ – krčma, dolina, „tu hore“ – hory a príroda 
Ø všetko sa prejavuje v jazyku – reálne scény i jazyk 
Ø jedným z hrdinov je príroda, ktorá zasahuje do deja a tvorí jeho neoddeliteľnú 

súčasť: 
o postavy – Veľký zvon, Kotlisko, vlk – človek  
o ochranca tajomstiev prírody – morské oko, víchor, búrka 
o splynutie prírody s postavami – vytvorenie jednoty 
o rozpútanie živlov – víchor 
o subjektívne videnie sveta – Zuna, Tavo, rozprávač 
o vzťah medzi reálnosťou a nadprirodzenosťou – dedina, vrchy, ťažký život 

baču 
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23. Svetová próza po roku 1945 – tradície a novátorstvo 
Ø (J. D. Salinger; J. P. Sartre; A. Camus; A. Moravia; A. R. Grillet; J. Osborne; G. 

G. Márquez a iní) 
 
Spoločenská situácia: 

Po 2.sv. vojne dochádza k polarizácii Európy a sveta. Európa sa rozdelila na Západný 
a Východný blok, svet na USA a Sovietsky blok (ZSSR). V snahe zabrániť ďalším  
vojenským konfliktom vzniká OSN. V 30. rokoch sa prejavuje Studená vojna. V 50. a 60. 
rokoch sa objavuje kritika kultu osobnosti – uvoľnenie. V 80. a 90. rokoch sa prejavuje snaha 
o politickú integráciu, vzniká Európska únia. Do popredia sa dostávajú globálne problémy 
(týkajúce sa celého ľudstva – terorizmus, AIDS, globálne otepľovanie,…). 
 
Literárna situácia: 

Vojna vplýva na tematiku aj estetiku literatúry. Hlavnými témami sú vojna, technický 
pokrok a generačné problémy. V rámci  Západnej literatúry sa prejavuje novátorstvo. 
Pokračuje sa v experimentovaní, rozvíjajú sa nové smery, napr. postmoderna. Vo Východnej 
literatúre sa upevňujú tradície, experimentovanie sa považuje za dekadentné (úpadkové), 
rozvíja sa jediný smer – socialistický realizmus. Po roku 1945 popri realizme začali 
v západoeurópskej i americkej literatúre vznikať nové prúdy a umelecké smery. 
 
 
Jerome David Salinger 

• predstaviteľ americkej povojnovej literatúry, bojoval v 2. svetovej vojne 
• je prozaik, ktorý dokáže pôsobivo zobraziť problémy dospievajúcich mladých ľudí 
• slávu získal hneď prvým románom – Kto chytá v žite 
• bol členom rôznych siekt a venoval sa okultným vedám 

 
• 9 poviedok 

Ø zbierka krátkych próz 
Ø hrdinami poviedok sú čudný, vyšinutý, osamelý mladý ľudia 

 
• Kto chytá v žite 

Ø psychologický román, ktorý sa skladá z 26 kapitol 
Ø autor tu konfrontuje svet detských ideálov so svetom dospelých 
Ø hlavný hrdina Holden sa búri proti spoločenskému konformizmu, morálnemu 

pokrytectvu a duchovnej prázdnote sveta dospelých 
Ø sníva, že stojí chrbtom k hlbokej priepasti a čelom k žitnému poľu, kde sa hrajú 

deti, on im bráni v tom, aby spadli do priepasti 
Ø žitné pole je symbolom Ameriky v minulosti, kým ju neznečistili továrne a honba 

dravých ľudí za peniazmi 
Ø chce, aby myslel niekto na symbolické kačičky v New Yorku, keď príde zima 
Ø Holden sa nakoniec vzdáva svojho sna, prekonáva psychickú krízu 

DEJ: 
Ø hlavný hrdina, ktorého stelesňuje 16-ročný chlapec Holden Caulfield, rozpráva 

v 1. osobe svoje názory na život, školu, dievčatá, dospelých, deti, umenie, 
priateľstvo, vojnu 

Ø retrospektívne rekonštruuje v sanatóriu svoje 3-dňové putovanie zo školy v Pencey 
do predvianočného New Yorku 

Ø Holdena totiž vylúčili zo školy, zanechal tam spolužiakov i svoje dievča 
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Ø odchádza domov a medzitým sa stretáva s rôznymi ľuďmi, odsudzuje ich 
pretvárku, falošnosť, amorálnosť i duševnú plytkosť 

Ø túži po láske, po čistých a úprimných vzťahoch medzi ľuďmi 
Ø veľmi sa teší na milovanú mladšiu sestru Phoebe, ale stretnutie s rodičmi mu 

naháňa strach 
Ø preto po príchode rodičov domov odchádza nocovať k bývalému učiteľovi, ale 

urazený jeho správaním sa ráno rozhodne opustiť mesto 
Ø Phoebe chce ísť s ním, ale Holden tento plán zmení a nakoniec obaja strávia 

popoludnie v zoo na kolotočoch, ktoré má Phoebe tak rada 
Ø spoločne sa vrátia domov, Holden ochorie a na jeseň pôjde do ďalšej školy 

 
John Steinbeck 

• O myšiach a ľuďoch – román 
• Ovocie stromu – román 

 
 
 
EXISTENCIALIZMUS: 

• filozofický a umelecký smer, ktorý vznikol v 19. storočí počas 2. svetovej vojny a po 
nej vo Francúzsku 

• skúma otázku existencie bytia o človeku z hľadiska jeho individuality i z hľadiska 
vzťahov a osamotenosť človeka medzi ľuďmi 

• zachytáva život človeka v hraničných situáciách (čakanie na smrť), kedy človek 
prežíva stav beznádeje, osamelosti, opustenosti, ako keby medzi ním a ostatnými bol 
múr a odhaľuje sa jeho podstata 

• miestom deja bývajú väzenské cely, malé tmavé potuchnuté miestnosti 
• charakteristickým znakom v konaní postáv je individuálna voľba činu – osobná 

sloboda človeka, rozhoduje sa sám a vie, že rozhodnutie nesie zodpovednosť, 
rozprávanie v 1. osobe 

• človek žije, aby zomrel a z toho pramení pocit absurdity a nezmyselnosti života 
 
 
Jean Paul Sartre 

• študoval filozofiu, bol profesorom, predstaviteľ existencializmu 
• odmietol Nobelovu cenu za literatúru 

 
• Hnus 

Ø debutový román, napísaný formou denníkových zápiskov hrdinu Roquentina 
a jeho jednotvárneho života v prímorskom mestečku 

Ø celý čas trávi v hotelovej izbe a v mestskej knižnici, kde zbiera materiál na svoju 
knihu 

Ø žije z renty, nemá rodinu, priateľov, cíti sa stále viac osamelý, až svoju vlastnú 
existenciu v záchvatoch úzkosti pociťuje ako chorobu 

Ø existencia vecí a človeka je ním pociťovaná ako stav znechutenia a hnusu  
Ø je znechutený všetkým okolo seba a vyhlasuje falošnosť vedy i humanizmu, 

k ľuďom cíti pohŕdanie, nezmyselnosť života 
Ø knihu nedopíše, odchádza z mesta a cíti sa slobodný, oslobodený od všetkého, čím 

sa sám sebe hnusil 
Ø sú tu otázky o zmysle ľudskej existencie, o poslaní jednotlivca 
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• Múr 
Ø zbierka 5 poviedok, vo všetkých poviedkach medi ľuďmi alebo okolo nich stojí 

„múr“, niekedy hmotný (z tehál) alebo pomyselný (neviditeľný – impotencia 
muža), ktorý je symbolom oddelenosti ľudí 

Ø postavy sa dostávajú do hraničných situácií, pričom každá z nich reaguje inak 
Ø jedine človek dohnaný do takejto situácie prejaví svoj charakter 
Ø nachádza sa tu aj rovnomerná poviedka MÚR – má priamočiaru dejovú líniu: 

o príchod väzňov na výsluch a zároveň súd 
o niekoľko hodín v cele 
o vynesenie rozsudku smrti 
o správanie sa jednotlivých väzňov 
o odvádzanie odsúdených na popravu 

Ø na objasnenie duševného postavenia postáv využíva psychoanalýzu 
Ø rozprávačom (v 1. osobe) aj hlavnou postavou je Pablo – španielsky revolucionár, 

vo väzení čaká na popravu, ktorého sa pýtajú, kde sa skrýva jeho spolubojovník 
Ramos Gris 

Ø absurdná situácia, je keď zradil Ramosa Grisa – republikán, je to jeho priateľ, pre 
ktorého by obetoval aj vlastný život 

Ø dajú mu 15 min. na rozmyslenie, aby povedal, kde sa skrýva 
Ø rozhodne sa klamať – povedal im, že sa schováva na cintoríne, lebo naisto vedel, 

že jeho priateľ sa skrýva u bratranca 
Ø Gris však bratrancov byt opustil a iróniou osudu si našiel úkryt v krypte na 

cintoríne 
Ø Pablovi zmenia trest smrti na väzenie 
Ø správu o Grisovom zatknutí nezvládne a začne sa hystericky smiať  
Ø dôležitá je prítomná chvíľa a jej zvládnutie jednotlivými postavami 

 
 
Albert Camus 

• narodil sa v Alžírsku, vyštudoval filozofiu, predstaviteľ existencializmu 
• po vojne žil v Paríži, dostal Nobelovu cenu 

 
• Caligula – dráma 
• Cudzinec – román 
• Mýtus o Sizyfovi – esej 

 
• Mor 

Ø román, jeho najlepšie dielo, dej sa odohráva počas 2. svetovej vojny v meste Oran 
Ø je písaný formou kroniky, hrdinom je doktor Bernard Rieux 
Ø v meste, kde doktor žil došlo k premnoženiu potkanov, všade sú ich zdochliny 

a rozšíril sa mor – trval 1 rok 
Ø mor je aj symbolom vojny a okupácie i každý jednotlivec nosí v sebe mor 
Ø doktor sa snaží liečiť chorých, ale tí zomierajú, no aj tak sa nevzdáva 
Ø doktor sa snažil vyvinúť sérum proti nákaze, ale sérum len predlžuje utrpenie 

obetí, ale nakoniec mor ustúpi sám od seba 
Ø keď sa epidémia skončila, lekár necíti úľavu, len prázdnotu v duši, nevie sa tešiť 

ako obyvatelia mesta 
Ø končí sa presvedčením autora, že akýkoľvek boj proti zlu, obrana je márna, lebo 

zlo je v živote a buď ustúpi samo od seba alebo je proti nemu človek bezbranný 
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Ø skutočnému moru zodpovedá zlo v človeku (pýcha, závisť, lakomstvo, klamstvo), 
ktoré rozožiera duše, a bacil moru neumiera, ani navždy nezaniká  

Ø začiatok je písaný v 1. osobe množného čísla 
Ø koniec je písaný v 1. osobe jednotného čísla 

 
 
 
NEOREALIZMUS: 

• smer, ktorý sa sformoval v Taliansku v 50.rokoch po 2. svetovej vojne 
• prejavil sa hlavne vo filme, ale ovplyvnil aj literatúru – prózu 
• režiséri: Rosellini, Zavattini, Felinni, Victorio de Sica 
• vychádza z realizmu, zobrazoval povojnové Taliansko, analyzoval sociálne pomery 
• všímal si tienisté stránky talianskej malomeštianskej spoločnosti a kritizoval taliansky 

fašizmus 
• hrdinami sú jednoduchí ľudia z vidieka i veľkomestských biednych štvrtí – 

spoločenská spodina 
• postavy: žobráci, prostitútky, tuláci, periféria veľkomesta – Rím 
• ide o kritiku spoločenských nedostatkov, využíva ľudový jazyk, hovorový jazyk 
• zakladateľ: Vasco Pratolini 
• 2 hlavní autori: Alberto Moravia, Pier Paolo Pasolini 

 
 
Alberto Moravia 

• cestoval po mnohých krajinách, z politických dôvodov sa skrýval v lesoch 
• písal eseje aj reportáže, patrí do neorealizmu, avšak nie všetky jeho diela sem patria 

 
• Rimanka 

Ø román z rímskeho prostredia 
Ø hlavná postava Adriana rozpráva príbeh v 1.osobe (ja-rozprávanie), tým sa 

zdôrazňuje autentickosť výpovede – preto možno povedať, že dielo je 
introspektívne (z lat. intro – dovnútra, specto – hľadieť) a existencialistické 
(všetky postavy sú nešťastné, plné strachu)  

Ø Adriana je dobré a skromné dievča, ktorej ideálom je dobre sa vydať, ale je i slabá 
a nerozhodná, podľahne vplyvom prostredia, má túžbu po peniazoch a stane sa 
z nej prostitútka 

Ø pokúsi sa dostať z uzavretého kruhu tým, že sa napriek realite rozhodne mať 
a vychovávať dieťa, ktorej otcom je vrah 

Ø o tom, či má šancu, môžeme po všetkých tých zážitkoch, ktoré sama opisuje, 
pochybovať 

 
• Vrchárka 

Ø režisérom bol Victorie de Sica, hlavnú úlohu zobrazila Sophie Loren 
Ø je to román o utrpení a násilí, ktoré so sebou prináša vojna 
Ø odohráva sa 1943–1944, kedy padá fašistický režim, odohráva sa v Taliansku 
Ø celý príbeh je rozprávaním hrdinky Cesiry, ktorý rozpráva o svojom osude – je to 

vdova, ktorej manželstvo bolo nešťastné, obchodníčka s egoistickým myslením, 
obchodovala na čierno, mala dcéru, obidve odišli do Ríma – mysleli si, že tam ich 
vojny nezasiahne 
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Ø v roku 1943 ide s dcérou Rossetou do hôr, kde chce prečkať prechod vojakov, 
nastávajú zle časy pre ňu aj pre Rossetu – znášajú utrpenie utečencov, prichádzajú 
o všetky úspory, okradnú ich, a nakoniec sa obidve stanú obeťami marockých 
vojakov, ktorí ich znásilnili 

Ø z Rossety sa stáva ľahká žena, matka, prepadne zúfalstvu a po niekoľkých dňoch 
sa vracajú naspäť do Ríma psychicky i fyzicky zlomené, ale s nádejou, že začnú 
znova žiť 

Ø autor tu vykreslil premeny, ktoré sa dejú vo vnútri ženy v dôsledku skúseností 
a vojny 

Ø násilie na obidvoch ženách je obrazom násilia na celom národe 
Ø na konci sa Resseta zmení a to prinavráti k životu i jej matku  
Ø vojna je zobrazovaná prvkami neorealizmu 
Ø autor kladie akcent na morálne otázky, je tu sociálna kritika, erotická otvorenosť 
Ø dramatický dej, používa ľudový jazyk, neskrývaná drsnosť a otvorenosť 

 
Pier Paolo Pasolini 

• Pasáci – román 
• Búrlivý život – román 

 
 
 
NOVÝ ROMÁN (ANTIROMÁN): 

• vznikol v 50. rokoch vo Francúzsku, vytvorila skupina autorov, ktorá odsudzovala 
dovtedajšie zásady prózy 
ZNAKY: 

o odmietali klasickú fabulu (dej), kompozíciu, epického hrdinu 
o racionálne písanie bez použitia fantázie (objektívnosť), snažili sa ju docieliť 

opisom detailov 
o odmietanie vnútorného monológu, vyzdvihovali dialóg, ktorí lepšie odhalí 

psychiku postáv 
• zakladateľ: Allain Robbe–Grillet 

 
 
Allain Robbe – Grillet 

• Gumy 
Ø jeho prvý román, pseudodetektívny román 
Ø vylúčil tu komentár rozprávača, ide tu o detektívnu zápletku, ktorá v závere nie je 

vyriešená 
Ø rozprávač sa stáva objektívny, citovo nezúčastnený, jeho najdôležitejším orgánom 

je zrak – oko rozprávača je akoby kamerou, ktorá všetko zachytáva 
Ø je tu prológ, v ktorom vystupuje profesor Dupont, ktorého sa snaží niekto 

zavraždiť, a tak žije v ústraní, nechá sa vyhlásiť za mŕtveho, ale detektív Wallas, 
ktorý ho omylom zastrelí 

Ø nakoniec sa sám detektív stáva vrahom profesora – Oidipovský mýtus, detektív je 
synom profesora 

Ø v epilógu sa nikto nepozastavuje nad profesorovou smrťou 
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• Žiarlivosť 
Ø román, ktorý má 2 významy: 

o môže znamenať vášeň, žiarlivosť alebo rolety (žalúzie), cez ktoré sleduje 
manžel svoju ženu a snaží sa zistiť jej neveru 

Ø nedozvieme sa o príčine žiarlivosti, ani kto žiarli, o osobách sa dozvedáme 
nepriamo (napr. podľa počtu príborov na večeri sa dozvedáme o vedľajších 
postavách) – subjektívne videnie reality 

Ø autor vylúčil hrdinu ale zaoberá sa jeho žiarlivosťou, dokonca mu prepožičal 
autorskú reč 

 
Antoine de Saint – Exupéry 

• Malý princ – rozprávka pre dospelých 
 
 
ROZHNEVANÍ MLADÍ MUŽI: 

• skupina anglických románopiscov a dramatikov, ktorí tvorili po 2. svetovej vojne 
v pol. 50. rokov 

• názov si vytvorili podľa drámy Johna Osborna – Obzri sa v hneve 
ZNAKY: 

o odmietali meštiansky spôsob života 
o snaha zachytiť realistický pohľad na svet robotníkov, intelektuálov, 

Angličanov, Walesanov  
o ostro kritizovali vtedajšiu spoločnosť 
o odmietali robiť profesionálnu perspektívu 
o odmietajú všetko a nebudujú nič 
o uplatňujú voľnú morálku 
o sú proti náboženstvu, popierajú mravné hodnoty – NIHILIMUS 

 
John Osborne 

• dramatik, podľa ktorého diela vznikla aj skupina spisovateľov – rozhnevaný mladý 
muži 

 
• Obzri sa v hneve 

Ø psychologická dráma s prvkami absurdity, ktorá odráža pocity povojnovej 
generácie 

Ø hrdina je Jimmy Porter, intelektuál z robotníckej rodiny, sa ožení s Alison dcérou 
plukovníka 

Ø žijú v jednoizbovom byte spolu s jeho priateľom Cliffom  
Ø hoci má Jimmy vysokoškolský diplom nevie si nájsť primerané zamestnanie 
Ø svoj hnev prenáša na manželku, ktorú obviňuje z neschopnosti vytvoriť 

harmonické manželstvo 
Ø Alison zatají tehotenstvo, aby to nechápal ako citové vydieranie a odchádza 

k rodičom 
Ø po jej odchode žije Jimmy s jej priateľkou Helenou, ale ich vzťah je podobný ako 

v manželstve s Alison 
Ø Alison sa narodí mŕtve dieťa a v zúfalstve sa vracia späť k Jimmymu, aby sa 

pokúsili nájsť cestu jeden k druhému 
Ø dráma je krutou výpoveďou o neschopnosti mladej generácie hľadať životnú 

perspektívu 
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John Wain 
• Ponáhľaj sa dolu – román 
• Zima v horách – román 

John Braine 
• Miesto hore – román 
• Život hore – román 

 
 
MAGICKÝ REALIZMUS: 

• prúd a typ modernej prózy, založený na magickom (nadreálne) a mytologickom 
výklade skutočnosti, ovplyvnený tradíciami príslušnej kultúrnej oblasti, najmä ústnej 
slovesnosti 

• v dielach magického realizmu sa prelína mýtické vesmírno s každodennosťou, 
tragédia s komickosťou, výmysel s realitou, život so smrťou 

 
 
Gabriel García Márquez 

• jeden z najvýznamnejších spisovateľov Latinskej Ameriky, svetoznámy kolumbijský 
prozaik, dramatik, publicista 

• nositeľ Nobelovej ceny, v Európe pracoval ako novinár, v Mexiku ako scenárista 
 

• 100 rokov samoty 
Ø román, kľúčové dielo, je ságou 6 generácii jedného rodu žijúceho vo fiktívnom 

prostredí rozprávačovej vlasti 
Ø obsahuje množstvo príbehov a postáv, ktoré sa objavujú a miznú, opisuje ľudské 

vášne, lásku, občianske vojny a prírodné katastrofy 
Ø fantastické sa tu prelína s reálnym, historické s mytologickým  
Ø dielo je postavené na autentických faktoch dejín Kolumbie a stáva sa obrazom 

osudu celého ľudstva 
Ø postavy ostávajú osamotené v obrovskom zmätku udalostí 

 
• Kronika vopred ohlásenej smrti 

Ø román, v ktorom autor zobrazil tému lásky 
Ø celý príbeh je zahalený tajomstvom, jasne je opísaná len vražda, ktorú spáchajú 

bratia na predpokladanom zvodcovi ich sestry 
Ø opisujú sa tu stáročné zvyky, význam panenstva a smrti, „posvätná česť“, ktorá 

bola príčinou nezmyselnej vraždy, lebo obeť nikto nevidel priblížiť sa k ich sestre 
Ø 5 kapitol bez názvu zachytáva na spôsob kroniky udalosti, ktoré majú súvis 

s vraždou Santiaga – 21 ročného mladého muža, ktorého označila nevesta Angela 
za zhanobiteľa svojej cti, keď manžel počas svadobnej noci zistí, že nie je panna 

Ø Santiaga zavraždia Angelini bratia, lebo chceli očistiť jej česť, nechceli ho však 
zabiť, je len údajný zvodca, nikto ho s Angelou nikdy nevidel 

Ø Angela ho obvinila len preto, lebo bol z rodiny a bol bohatý, myslela si, že bratia 
sa neopovážia niečo spraviť 

Ø bola čestná, manželovi nechcela predstierať panenstvo, nechcela sa vydať bez 
lásky, ale matka ju presvedčila, že láska príde a aj prišla 

Ø niekoľkohodinový manželia žili v odluke a Angela manželovi písala každý týždeň, 
až kým sa po rokoch k nej nevrátil aj s vakom, v ktorom bolo 2000 neotvorených 
listov 
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24. Deformácia ľudskej spoločnosti a jej obraz vo svetovej 
a slovenskej próze po roku 1945 

Ø (A. Solženicyn; B. Pasternak; G. Orwell, L. Mňačko; D. Tatarka a iní) 
 
Próza po roku 1945: 

• zobrazovali sa rôzne diela, prebieha vo viacerých fázach: 
Ø 1. fáza: 1945 – 48 dozrievanie starších tendencií, najmä lyrizovaných, témy: 

hlavne SNP a protifašistický odboj 
Ø 2. fáza: 1948 – 54 začína sa uplatňovať socialistický realizmus, diela boli podobné, 

schematické 
Ø 3. fáza: 1954 – 64 vytvoril sa priestor pre slobodnejšie vyjadrovanie autora, 

diferenciácia, tomuto procesu pomáhali časopisy: Mladá tvorba, Romboid, 
Revue svetovej literatúry 

 
 
Alexander Solženicyn 

• písal o vojne, aký ma dopad na ľudí 
• dostal Nobelovu cena za literatúru 
• predstaviteľom ruskej klasickej literatúry 
• jeho knihy sú výpoveďou o človeku a národoch v mašinérii totalitného systému 
• svetovú slávu mu priniesla už jeho prvá novela 

 
• Jeden deň Ivana Denisoviča  

Ø novela, ktorá je výpoveďou o živote v trestaneckom tábore na Sibíri, napísanej na 
základe vlastných skúsenosti z pracovných táborov, je dokumentom toho, čo autor 
sám prežil a je svedectvom o období kultu osobnosti 

Ø novela nie je členená na kapitoly, je rámcovaná zobudením a uloženým sa 
k spánku, autor všetko zachytáva drsnou pravdivosťou 

Ø autor zachytáva iba jeden deň zo života hlavnej postavy Ivana Denisoviča Šuchova 
–  mal 40 rokov, bol odsúdený na 10 rokov za to, že bol istý čas v nemeckom 
zajatí, prežil tam 3653 dní, 3 dni mu pribudli z priepustných rokov, bol označený 
ako SČ 854 

Ø bol ženatý, mal 2 dcéry, syn mu zomrel 
Ø rodine písal len 2 listy za rok, nežiadalo sa mu písať častejšie, lebo nemal o čom 

písať – jeden deň je taký istý ako ostatné 
Ø veľkorysosť autora spočíva v tom, že opísal jeden z najšťastnejších dní trestanca 

Ivana Denisoviča  
Ø zobrazil tu mnohé typy ľudí, ktorí boli odsúdení buď na 10 alebo 25 rokov 
Ø nemajú ani meno, ale číslo (starec – CH 123) 
Ø autor si všíma úplne všedné veci, ako je práca väzňov na stavbe, denný režim, 

súkromné záujmy, spomienky na rodinu 
Ø autorovi sa tu podarilo verne zobraziť nielen osud nespravodlivo väzneného 

človeka a zároveň celej spoločnosti, ale hlavne postavil v 2/2 20. storočia opätovný 
pomník malému ruskému človeku, ktorý si musel vytrpieť viac ako hocikto iný 

Ø prežije tak, že pod hlavňou samopalov dozorcov nestráca svoju ľudskú hodnotu, 
nestane sa zverou, ale zostane jednoduchým človekom, s úctou k inému človeku, 
k Bohu, k práci 

Ø rozprávač je v 3.osobe a splýva s postavami, rozprávanie sa začína bez 
akýchkoľvek opisov a vysvetľovaní budíčkom v gulagu 
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Ø o osudoch trestancov a o ich rodín a pôvode sa dozvedáme zo spomienok 
z rozhovorov a vnútornému monológu postavy  

Ø vyskytuje sa mnoho žargónových slov, slang  
 

• Súostrovie Gulag 
Ø je to „pokus o umelecké rozprávanie“, dielo o koncentračných táboroch, fyzickej 

a duševnej likvidácii nepohodlných jednotlivcov i celých národov a národností  
Ø je svedectvom o otrockej práci väzňov na stavbách na Sibíri, o systéme sovietskej 

moci, o zatýkaní, väznení, o prenasledovaní nevinných, neľudskom vypočúvaní, 
týraní bezbranných ľudí, o neľudskosti 

Ø sú tu spomienky autora i mnohých ďalších väzňov, citáty z kníh i listov 
 
 
 
Boris Pasternak 

• patrí k významným predstaviteľom ruskej svetovej literatúry 
• kritika jeho poéziu odsudzovala, odcudzovala hlavne zložitosť 
• jeho tvorba sa zvýrazňuje úvahovými prvkami, spätosť s prírodou 
• výber jeho poézie: Vlastnosti vášne 

 
• Doktor Živago 

Ø román, vyvolal pobúrenie a následné prenasledovanie autora 
Ø za toto dielo získal Nobelovu cenu, avšak ju musel odmietnuť, prebral ju až jeho 

brat; vylúčili ho zo Zväzu spisovateľov 
Ø na pozadí historickej udalosti zachytáva osudy hrdinov – Jurij Živago, Larisa 

(Lara), Toňa, Antipov-Strelnikov 
Ø ukazuje ako bolestne zasiahla revolúcia inteligenciu v Rusku 
Ø udalosti sú prepletené mýtom lásky, boj človeka o vlastný plnohodnotný život, 

kresťanské motívy, opisy prírody a filozofické úvahy 
Ø autor opisuje život Živaga od detstva po smrť, Živago pochádza z bohatej rodiny, 

ako 10 ročnému mu zomierajú rodičia  
Ø vyštudoval medicínu, ale kariéru mu prekazí vojna, jeho žena je Toňa, o rodinu 

Živago prichádza, preto lebo Toňa so synom emigrujú do Francúzska 
Ø na Urale stretáva svoju starú lásku Larisu, ktorá sa vydala za spolužiaka 

z univerzity, revolucionára Antipova, ich šťastie bolo krátke, pretože Larisa ho 
opúšťa 

Ø Živago stráca zmysel života a vracia sa do Moskvy 
Ø zomiera v električke na srdcový infarkt, Larisa sa ešte objavuje pri jeho rakve 

 
 
 
George Orwell  

• predstaviteľ anglickej literatúry 
 

• Zvieracia farma 
Ø alegorický román (inotaj, skrytý význam), paródia totalitnej diktatúry 
Ø na jednej anglickej farme vypukne vzbura zvierat, rozhodnú sa vyhnať pánov 

a chcú prevziať vládu nad farmou, kde sú vykorisťovaní 
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Ø zavedú si režim, v ktorom si všetci majú byť rovní: „Všetky zvieratá sú si rovné.“, 
neskôr sa mení na „Všetky zvieratá sú si rovné ale niektoré sú rovnejšie.“ 

Ø na čele sú prasatá, zavádzajú diktatúru, čo spôsobuje vzbury zvierat, ich diktatúra 
bola horšia ako vláda ľudí 

Ø prasatá sa približujú k ľuďom, opíjajú sa, chodia po dvoch 
Ø po rokoch už nevedia odlíšiť prasatá od ľudí 
Ø farmy predstavujú štáty a zvieratá zase občanov, systém riadenia sa podobá 

komunizmu 
 
 
 
Ladislav Mňačko 

• bol zbavený československého občianstva, zapojil sa do reformačného procesu 
• patril k zakázaným autorom, patrí k najprekladanejším autorom v slovenskej literatúre  

 
• Súdruh Münchhausen 

Ø autor tu využil kľúčový princíp – čitateľ môže pod menami hrdinov spoznať 
konkrétne historické osoby – Husár = Gustáv Husák; Gotles = Klement 
Gotvald 

Ø román o potomkovi baróna Prášika Münchhausena, ktorý prichádza na študijný 
pobyt do ČSR, aby objektívne spoznal život v socialistickej krajine 

Ø jeho partnerom, sprievodcom i dozorcom je súdruh Hnida, bývalý novinár a potom 
vysoký politik 

 
• Smrť sa volá Engelchen 

Ø román z obdobia SNP, ktorý má autobiografický charakter 
Ø patrí k najobľúbenejším a najlepším slovenským románom s vojnovou tematikou, 

ktorý je napísaný živým, pútavým štýlom 
Ø odohráva sa počas 2. svetovej vojny, rozpráva o osudoch členov jednej 

partizánskej skupiny 
Ø autor tu prináša pravdivý obraz Povstania a jeho účastníkov 
Ø postavy sú tu psychologicky presvedčivé, hodnoverné, často sa dopúšťajú chýb 

a omylov 
Ø mnohých z nich vojna úplne zničila a poznačila ich život  

 
• Ako chutí moc 

Ø román, v ktorom autor využíva reportážno-groteskné rozprávanie 
Ø autor sám označuje román za politický panflet – satira a sarkazmus, autor 

vyjadruje odpor k osobe, spoločnosti, k udalosti 
Ø celý príbeh je koncipovaný ako mozaika spomienok fotografa Franka, rozprávača 

celého príbehu, a jedného z najvyšších funkcionárov štátu 
Ø dej sa odohráva v smútočnej sieni tohto mŕtveho popredného politického činiteľa 
Ø fotoreportér Frank má jediný povolené zachytať na film pompéznu rozlúčku 

a smútok a má urobiť fotografie pre tlač 
Ø pri tejto príležitosti si spomína na to, akým človekom býval mŕtvy funkcionár 
Ø nepoznáme meno mŕtveho, ani názov mesta či štátu – autor tu využil 

stajomňovanie 
Ø Frankov bývalý priateľ bol v minulosti veliteľom partizánskej skupiny počas 

povstania, bol odvážny, energický, mal autoritu, ako funkcionár stúpal stále vyššie 
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Ø čím stúpal funkčne vyššie, tým hlbšie klesal v očiach priateľov – veľmi sa menil 
Ø moc ho úplne zmenila, zdeformovala jeho charakter, považoval sa za neomylného, 

rozhodoval o všetkom, i o tom, čomu nerozumel 
Ø nakoniec sa každého bál, nikomu neveril, žil v neustálom strachu, odkláňali sa od 

neho priatelia i fotograf Frank 
Ø no z diaľky sledoval jeho kariéru, rád robil o ňom kompromitujúce zábery, ktoré si 

odkladal 
Ø rozviedol sa so ženou, zobral si svoju sekretárku, nežil s ňou dobre 
Ø z 1. manželstva mal syna Martina, ale aj s tým mal zlý vzťah, syn mu neprišiel ani 

na jeho pohreb 
Ø autor sa snažil ukázať, že funkcionár okúsil „ako chutí moc“, sláva, peniaze, ale 

neuvedomil si, že v živote sú oveľa väčšie hodnoty 
Ø zomiera opustený, stratil česť, priateľov, aj postavenie 
Ø pred definitívnym pádom ho zachránila choroba a smrť 
Ø v diele je vidieť rôzne deformity socialistického totalitného režimu 
Ø autor tu zobrazil absurdný systém rozhodovania sa v rôznych oblastiach – 

v ekonomike, politike, kultúre, polícii...  
Ø autor týmto dielom chcel ukázať ako nekontrolovane moc rozkladá človeka 

mravne, politicky a ľudsky 
 
 
 
Dominik Tatarka 
 
      DIELA: 

• Farská republika 
• Panna zázračnica 
• Prútené kreslá 

 
• Rozhovory bez konca  

Ø reflexívna próza, obsahuje 2 novely: 1. Ešte s vami pobudnúť 
                                                                             2. Kohútik v agónií 

Ø do obdobia konca 2 sv. vojny, zobrazuje materskú lásku a súrodeneckú lásku 
medzi Katkou a Paľkom 

 
• Démon súhlasu 

Ø obsahuje 2 satiricko-panfletické prózy: 1. Démon súhlasu  
                                                                           2. O vládcovi Figurovi 
• Démon súhlasu 

Ø žánrové zaradenie tohto diela nie je jednoznačné – novela, esej, pamflet... 
Ø nachádzajú sa tu prvky publicistiky, autobiografické, pamfletické, alegorické 

prvky, hyperbolizácia spoločenských pomerov v 50-tych rokoch 
Ø rozprávačom je spisovateľ Bartolomej Boleráz – má autobiografické črty, typ 

spisovateľa, ktorý chce písať vlastné myšlienky, ale píše to, čo chcú druhý; 
a druhým hrdinom je ideologický činiteľ Valizlosť Mataj – kritik, taktiež si svoje 
myšlienky necháva pre seba 

Ø obaja letia do Prahy na stretnutie spisovateľov vrtuľníkom, ktorý havaruje 
Ø kufrík, v ktorom je plno ideologických materiálov im odrazí hlavy, sú mŕtvy 

a zriadenec pri odpratávaní pozostatkov zmieša ich mozgy – Bolerázovi dá viac 
Matajovho a naopak 



Poznámky zo študentského portálu Zones.sk                                                       www.zones.sk 
 

 119 

Ø na pohrebe, na ktorom reční hlavný maršal – predseda Zväzu spisovateľov 
Ø jeho klamstvá sformulované do fráz, prinútia Bartolomeja „vstať z mŕtvych“ 

a porozprávať celý príbeh – pravdu o sebe, o režime, o ceste do Prahy 
Ø začína sa úprimná spoveď spisovateľa o tom, prečo spočiatku slúžil režimu, o tom 

ako prišiel na svoj omyl, a o tom ako sa napokon rozhodol, že už nebude 
podporovať klamstvo a konečne povie pravdu 

Ø na postavení Mataja autor kritizoval neomylnú moc funkcionára, ktorý mohol 
zvážiť užitočnosť diela a určiť, či je škodlivé alebo prospešné, mal neobmedzenú 
moc na to, aby z človeka urobil nesmrteľného génia, alebo ho vyhlásil za zradcu  

Ø autor v umeleckých kruhoch v 50 rokoch objavil ideál despotického človeka – 
všetko ničí, odkrýva zdeformovanú morálku funkcionárov, ktorí so všetkým 
súhlasia 

Ø odkrýva chyby kultu osobnosti, satiru zameral na činnosť Zväzu spisovateľov 
Ø korene kultu osobnosti videl vo vytvorení „Démona súhlasu“, čiže v tom, že na 

verejnosti sa nikto neodvážil povedať pravdu, všetci so všetkým súhlasili, na 
všetko prikyvovali 

 
• O vládcovi Figurovi  

Ø zobrazuje „despotického neomylného a geniálneho“ vodcu z čias kultu osobnosti, 
ktorý chorobne túži po moci, a preto sa obklopí masami disciplinovaných figúrok 
–  funkcionárov, pochlebovačov 
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25. Tematické a estetické zameranie súčasnej slovenskej poézie 
Ø (M. Válek; M. Rúfus; Ľ. Feldek; D. Hevier; J. Urban; I. Kolenič a iní) 

 
Poézia po roku 1945: 

• schematizmu v 50. rokoch podľahli mnohý nadaní autori 
• 1956 vznikol časopis Mladá tvorba, v ktorom autori nepíšu len schematicky 
• vznikajú 3 vývinové impulzy: 

Ø 1. zbierky Milana Rúfusa a Miroslava Váleka 
Milan Rúfus – Až dozrieme 
Miroslav Válek – Dotyky 
§ odmietali schematizmus, hľadali nové formy, kládli dôraz na ústrednú 

myšlienku básne 
§ Rúfus – obraznosť čerpal z tradičného sveta človeka, reprezentovaného 

vidieckym životom – prácou na poli, inšpiroval sa ľudovou slovesnosťou 
§ Válek – obraznosť odráža vedomie človeka v modernej civilizácii, poézia 

ľudského indivídua, zobrazuje vzťah muža a ženy 
  

Ø 2. konkretisti – 50. – 60. roky (trnavská skupina), sú to expresívny senzualisti, 
hovorí sa im aj generácia 56  
§ majú nový tvorivý program 
§ odmietali konvenčnosť, tradicionalizmus, hlásali požiadavku zmyslovej 

konkrétnosti, právo na experiment, dôraz kládli na sugestívnosť básnikovho 
obrazu, na metaforu, reťazenie asociácii – spájanie pojmov, pestrosť významov 

§ zakladateľ: Ľubomír Feldek 
§ predstavitelia: Ján Stacho, Ján Ondruš, Ján Šimonovič, Jozef Mihalkovič, 

Vlastimil Kovalčík 
 

Ø osamelí bežci – začiatok 60. rokov 
§ typická je mnohovýznamovosť, zložitá poetika, politematickosť, 

polimotivickosť 
§ 1963 – manifest Návrat anjelov, bol pozastavený cenzúrou, lebo odmietli 

komunizmus   
§ 1964 – manifest Prednosti trojnohých slávikov 
§ hlavnou témou je pohyb v akejkoľvek podobe 
§ predstavitelia: Ivan Laučík, Peter Repka, Ivan Štrpka 

 
 
STARŠIA GENERÁCIA AUTOROV: 
 
Miroslav Válek  

• bol ministrom kultúry, patrí medzi staršiu generáciu autorov v poézii po roku 1945 
• charakteristika tvorby: jasná a mnohovýznamová básnická reč, žánrovo sú zastúpené: 

óda, epigram, reflexia, básnik počíta s inteligentným čitateľom 
 

• Slovo; Z vody 
• Príťažlivosť 
• Do Tramtárie 
• Tri knihy nepokoja, Štyri knihy nepokoja, Súvislosti, Zakázaná láska 
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• Dotyky 
Ø zbierka, ktorá vyvolala veľký ohlas literárnej kritiky, lebo odmietol čierno-biele 

videnie reality 
Ø do centra svojho záujmu postavil človeka s jeho intímnymi citmi a problémami 
Ø lyrický hrdina prežíva sklamanie a smútok, zápasí s nehostinnosťou sveta 
Ø autor opisuje vzťah muža a ženy je plný napätia, z ktorého pramení ochladnutie, 

odcudzenie, hroziaci rozchod 
 
 
Milan Rúfus 

• láska bola pre neho vecou najposvätnejšou, osudovou, pretože v ňom prebudila 
básnika 

• ako maximalista chcel milovať len opravdivo a zodpovedne 
• v básňach hovorí o tom, čo pretrváva vo vedomí muža po odchode ženy 
• patrí medzi staršiu generáciu autorov v poézii po roku 1945 

 
• Chlapec maľuje dúhu 
• Zvony 
• Kniha rozprávok; Sobotné večery 
• Mechúrik Koščúrik; Modlitbičky 

 
• Až dozrieme  

Ø zbierka básni, dôraz kladie na vnútorné prežívanie utrpenia 
Ø popri textoch venovaným otcovi, matke a domovu sú v nej básne s motívmi          

2. svetovej vojny 
Ø básne reagujú na aktuálne politické problémy sveta (vojna v Kórei, francúzsko-

vietnamská vojna) 
Ø využil tu motivické prvky kresťanského pôvodu, čo sa neskôr stáva typickým pre 

celé jeho dielo 
Ø opisuje sklamanie v láske, pocity samoty 

 
• Zvony 

Ø zbierka básní 
Ø zobrazuje prostého človeka zápasiaceho a hľadajúceho dôstojnú alternatívu svojho 

jestvovania 
Ø z veršov vidno, že je skôr básnikom ľudskej bolesti než optimizmu, ale napriek 

tomu neustále hľadá pozitívne východiská pre komplikovanú ľudskú existenciu 
Ø básnik vníma detstvo ako určujúci faktor v ľudskom živote 

 
Ján Kostra 

• Hniezda 
• Moja rodná 
• Ave Eva 

 
Vojtech Michálik 

• Anjeli 
• Vzbúrený Jób 
• Tŕpky 
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STREDNÁ GENERÁCIA AUTOROV: 
 
Ľubomír Feldek 

• patrí medzi strednú generáciu autorov 
• bol členom trnavskej skupiny konkretistov, presadzoval právo na experiment 

a slobodný rozvoj metafory 
 

• Dvaja okolo stola 
• Plakať je krásne 
• Modrá kniha rozprávok; Zelená kniha rozprávok; Zlatúšik 

 
• Jediný slaný domov 

Ø básnická zbierka, sú tu veršové aj prozaické časti 
Ø prozaické časti opisujú cestu večerným vlakom na Oravu 
Ø báseň vyznieva ako oslava pestrosti ľudského života, spätosť človeka s prírodou 
Ø na jednej strane sú básne napísané rýmovaným veršom, na druhej strane sú tu aj 

dlhé, voľným veršom napísané básne 
Ø využíva kalambúry – vtipné využitie zvukovo podobných ale významovo iných 

pomenovaní 
 

• Kriedový kruh 
Ø zbierka básni, hovorí o láske a vzťahu muža a ženy 
Ø lásku chápe ako ustálenú, harmonickú, ktorá nachádza naplnenie v manželstve 
Ø básnik objavuje krásu aj v bežných, každodenných chvíľach, aké manželstvo 

prináša 
Ø pre túto zbierku je typická prevaha harmonického videnia partnerského vzťahu 

a skutočnosti 
Ø je to autorova tematicky najucelenejšia zbierka 

 
 
 
Daniel Hevier 

•  je majiteľom a riaditeľom vydavateľstva Hevi, patrí medzi strednú generáciu 
 

• Motýlí kolotoč 
Ø zbierka básní, ktorou debutoval 
Ø spracoval ľúbostné, prírodné a rodinné motívy, pracoval s hravosťou slova 

a básnické prostriedky využíval na vyjadrenie radosti zo života, nežnosti, krehkosti 
verša 

Ø prejavil sa ideologicky nedeformovanou spontánnou citlivosťou 
 

• Nonstop 
Ø zbierka básni, vidíme prerod chlapca na muža 
Ø autor si všíma človeka modernej epochy, ktorý žije uponáhľaný život a ktorému 

rýchle životné tempo prináša psychické krízy 
Ø odkláňa sa od prírody a inklinuje k mestu 
Ø autor provokačne stavia oproti spoločensky slušnému a politicky organizovanému 

hrdinovi veku primerané dekadentné nálady 
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• Elektrónkový klaun 
Ø zbierka básni, je to človek na gombíčky, akoby riadený počítačom 
Ø lyrický hrdina žije v strese, vychováva deti, trpí tým, že sa odcudzil prírode 
Ø zobrazuje svet reálnych úzkosti, svet rodiny a detí, svet práce a tvorby 

 
Štefan Moravčík 

• Moravianska Venuša 
• Čerešňový hlad 
• Slávnosti baránkov 

 
 
MLADÁ GENERÁCIA AUTOROV: 
 
Jozef Urban 

• patrí medzi mladú generáciu básnikov 
 

• Malý zúrivý Robinson 
• Hluchonemá hudba 
• Utrpenie mladého poeta 

 
• Kniha polomŕtvych 

Ø zbierka básní 
Ø nachádzajú sa tu verš o nádeji, o možnostiach zastaviť šialený vývin sveta 

 
• Voda, čo nás drží nad vodou 

Ø zbierka básní 
Ø vyšla po autorovej smrti, sú v nej všetky jeho piesňové texty (písal pre Elán, 

Money Factor, Mira Žbirku, Janka Lehotského, Barbaru Haščákovú, texty piesní 
pre film Fontána pre Zuzanu 3) 

 
 
Ivan Kolenič 

• patrí medzi mladú generáciu básnikov 
 

• Rock and Roll 
• Mlčať 
• Ako z cigariet dym 

 
• Prinesené búrkou 

Ø zbierka básní 
Ø využil tu literárnu inšpiráciu od amerických beatnikov a francúzskych surrealistov 
Ø improvizovanosť básní súvisela so spontánnosťou a šokovať mala aj jazyková 

expresivita 
Ø zobrazil tu pocitový svet mladého človeka – bohéma, individualistu, ktorý odmieta 

spoločenské konvencie, uznáva lásku, slobodu, užívanie si radostí a pôžitkov, 
hudbu 
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26. Obraz 2. svetovej vojny a SNP v slovenskej a českej próze po 
roku 1945 

Ø (R. Jašík; A. Bednár; L. Mňačko; L. Ťažký; V. Mináč; J. Otčenášek) 
 
Próza po roku 1945 prešla mnohými fázami: 

Ø fáza 1945 – 1948 – dozrievanie starších tendencií, najmä lyrizovaných, témy hlavne 
SNP a protifašistický odboj 

Ø fáza 1948 – 1954 – začína sa uplatňovať socialistický realizmus, diela boli podobné, 
schematické, umelecká úroveň diel prudko klesá 

Ø fáza 1954 – 1964 – vytvoril sa priestor pre slobodnejšie vyjadrovanie autorov, 
diferenciácia, tomuto procesu pomáhali časopisy: Mladá tvorba, Romboid, Revue 
svetovej literatúry 

 
 
Rudolf Jašík 

• patrí do slovenskej povojnovej drámy, písal poéziu aj prózu 
• v jeho tvorbe je veľa znakov medzivojnovej literatúry 

 
• Na brehu priezračnej rieky 
• Povesť o bielych kameňoch 
• Čierne a biele pruhy 
• Mŕtvi nespievajú 

 
• Námestie svätej Alžbety 

Ø povojnový román, autor si vyberá tému židovskej otázky, odsudzuje vojnu 
a zverstvá 

Ø hlavný hrdinovia sú Igor Hamar a Eva Veimanová, katolícky založený chlapec 
a židovské dievča 

Ø dej sa odohráva po viničným vrchom v Nitre (leto – jeseň (1941)) 
Ø hlavná myšlienka: medziľudské vzťahy ovplyvnené fašizmom 
Ø idea: tragická láska Igora a Evy, represálie voči židovskému obyvateľstvu 
Ø motto: „Láska je smrteľná. Neumiera, len ide do hrobu.“ 
Ø autor do hĺbky stvárnil rozličné charaktery ľudí, zobrazil všetky spoločenské 

vrstvy 
Ø ľudí rozdelil nielen podľa majetku, ale aj podľa ich charakteru 
Ø román je viac psychologický ako spoločenský, má lyrizujúci charakter (viedol 

dialógy s neživými predmetmi – slnko, gaštan) 
Ø autor posúva dej, komentuje ho, kritizuje fašizmus, prihovára sa svojej postave, 

radí jej 
Ø v diele je biblická symbolika (v názvoch kapitol – Posledná večera (Samko otrávil 

celú rodinu), Božie oko, Nesvätý Ján Krstiteľ) a symbolika lásky, ktorú autor 
zbožšťuje 
DEJ: 

Ø román sa skladá z 15 kapitol s vlastným názvom 
Ø Igor pracuje u holiča Flórika, ktorý je karierista a udavač, mal za úlohu sledovať 

židov, či nosia žltú hviezdu, pomáhal mu aj Žltý Dodo – spolužiak Igora 
Ø Dodo zoznámil Igora s bohatou vdovou Evou, bola do Igora zamilovaná, mali 

spolu vzťah 
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Ø Samko je Evin otec, mal komplikovanú povahu, je pracovitý, precízny, ale neskôr 
sa ukáže, že je bojazlivý a zbabelý 

Ø Eva, keďže bola židovka mala odísť preč, avšak obuvník Murgaš poradil Igorovi, 
aby dal Evu pokrstiť, farár súhlasil, ale Igor mu musí dať úplatok  

Ø Igor išiel za Evou, tá mu ich chcela dať, pokiaľ nezistila, že peniaze sú pre nu, aby 
ju Igor zachránil, peniaze mu nechce dať ani Samko aj napriek tomu, že ich má, tie 
mu dá nakoniec Murgaš, ale už bolo neskoro, farár ju odmietol pokrstiť, nakoniec 
všetkých židov postrieľajú 

Ø Nakoniec Igor zabil Flórika železnou tyčou 
Ø Igor chcel nakoniec spáchať samovraždu, zachráni ho Murgaš 
Ø záver vyznieva symbolicky 

 
 
Alfonz Bednár 

• Sklený vrch 
Ø román, rozprávkový motív 
Ø román má pásmovú kompozíciu:  

o psychologický román, lebo je písaný v 1.osobe formou denníka hlavnej 
postavy; 

o povstalecký román, lebo povstanie SNP je stále v pozadí konania a myslenia 
ľudí;  

o román s tajomstvom, lebo počas celého deja je jedna z postáv tajomná a nič 
o nej nevieme, všetko sa dozvedáme až na konci (postupné odhaľovanie smrti 
Milana Kališa) 

Ø hlavná postava Ema Klaasová 
Ø prelínajú sa 2 dejové línie – spomienky na minulosť s bezprostredne prežívanou 

skutočnosťou pri stavbe priehrady, opisuje jej vzťah k 3 mužom, s ktorými sa 
zoznámila v Tichej doline 

Ø mužmi boli: 
o Milan Kališ – jej prvá láska, partizánsky bojovník, neskôr ho umučia fašisti 
o Zoltán Bala (Zolo) – je jej snúbenec, rozišla sa s ním, bol vypočítavý 

a nespoľahlivý 
o Jožo Solán – jej súčasný muž, inžinier, ktorý sa stal jej manželom 

Ø dej sa odohráva na 2 miestach:  
o v Tichej doline – miestom rozhodnutí 
o na stavenisku hydrocentrály – miesto šťastia 

Ø dej sa odohráva a začína tým, že Jožo nachádza Emin denník, ona bola 
v nemocnici 

Ø bariérou medzi nimi je Emino tajomstvo – nemôže mať deti, pretože bola na 
potrate, čakala dieťa s Milanom 

Ø román sa končí smrťou Emy, ktorá zomiera po nehode na stavbe  
Ø Ema nemohla nájsť Milana, preto lebo mal iné meno Martin Tkáčik 
Ø je tu symbolika čísla 3 – 3 vrchy v Tichej doline, 3 etapy a 3 muži v Eminom 

živote, 3 návraty do doliny, tajomnosť mužského hrdinu  
 

• Kolíska 
Ø novela, vyšla pod zbierkou 4 noviel: Hodiny a minúty 
Ø príbeh sa odohráva počas SNP, striedajú sa časové roviny, dej sa odohráva 

retrospektívne cez spomienky hlavných postáv 
Ø autor odkrýva psychológiu postáv – ich pocity, výčitky svedomia, spomienky 
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Ø dej sa začína v roku 1952, kedy Zita Černeková v rádiu počúva priamy prenos zo 
súdneho procesu, ktorý súdi Jozefa Majerského – línia prítomnosti 

Ø hnevá sa na svojho muža Miša Černeka (bývalý veliteľ partizánskej skupiny) za to, 
akým spôsobom svedčí proti tomuto človeku – obvinenia nie sú pravdivé 

Ø doma jej objasní, že ho prinútili takto svedčiť 
Ø súčasne sa v diele nachádza aj línia minulosti, v ktorej autor opisoval obdobie 

prevej republiky, mladosť Zity a obdobie SNP, keď sa u nej v chalupe Majerský 
ukrýval 

Ø pri počúvaní rádia si spomína na udalosť spred 7 rokov (február 1945), na noc, keď 
bola dlho hore, lebo kolísala dieťa, zvuk kolísky prilákal Nemcov 

Ø do jej izby prišiel Majerský, chcel sa schovať, napriek obavám ho schovala pod 
perinami v jednej izbe, ale Majerský vykoná hrdinský čin, keď zlikviduje celú 
Obmanovu jednotku, čím Zite a jej synovi pomohol vyhnúť sa nebezpečenstvu 

Ø kedysi čakala s Majerským dieťa, ale ten ju dal Janovi, ktorí ju bil a spôsobil jej 
potrat 

Ø prišli k nej aj veliteľ s vojakmi, ktorí si sadli okolo stola – psychicky ju týrali 
a ubližovali jej, bránila dieťa a kričala na Majerského, aby ušiel 

Ø Nemci vybehli a o chvíľočku začali nosiť ranených a postrelených vojakov do 
Zitinho domu 

Ø napokon chytili aj Majerského, doviedli ho k nej a oznámili, že sa vzdala bez 
zbrane, preto ho hneď nezastrelili 

 
 
Ladislav Mňačko 

• bol zbavený československého občianstva, zapojil sa do reformačného procesu 
• patril k zakázaným autorom, patrí k najprekladanejším autorom v slovenskej literatúre  

 
• Súdruh Münchhausen 
• Ako chutí moc 

 
• Smrť sa volá Engelchen 

Ø román z obdobia SNP, ktorý má autobiografický a vojnový charakter 
Ø patrí k najobľúbenejším a najlepším slovenským románom s vojnovou tematikou, 

ktorý je napísaný živým, pútavým štýlom 
Ø odohráva sa počas 2. svetovej vojny, rozpráva o osudoch členov jednej 

partizánskej skupiny, ktorá bojovala na Slovensko-moravskom pomedzí 
Ø autor tu prináša pravdivý obraz Povstania a jeho účastníkov 
Ø postavy sú tu psychologicky presvedčivé, hodnoverné, často sa dopúšťajú chýb 

a omylov 
Ø mnohých z nich vojna úplne zničila a poznačila ich život 
Ø ústredným motívom je motív viny 
Ø rozprávačom je Voloďa – 24 ročný mladý muž, leží v nemocnici po ťažkom 

zranení 
Ø odlišuje sa od iných partizánov tým, že bol oholený, čistý, vzdelaný, nerád vidí 

zbytočné násilie – je uvážlivý, čo sa týka života, pôsobil neskúsene oproti iným 
mužom, nielen na bojisku, ale aj v láske 

Ø v spomienkach sa vracia do vojny, autor bol rovnako ranený ako hlavný hrdina 
Ø v niektorých častiach sa dej rozvíja chronologicky a inde retrospektívne 
Ø jazyk je drsný, ale nie naturalistický, dielo má 10 kapitol s vlastným názvom 



Poznámky zo študentského portálu Zones.sk                                                       www.zones.sk 
 

 127 

Ø je tu postava Marta – v Slovenskej povojnovej literatúre je to najtragickejšia 
postava, ktorá má povesť pobehlice, aj keď je židovka spáva s Nemcami, chce sa 
im pomstiť, tým, že od nich ťahá informácie 

Ø po vojne navštívi Voloďu v nemocnici a povie mu, že odchádza do Kanady za 
bratom, avšak neskôr sa dozvedá, že sa zabila 

Ø v nemocnici sa zamiluje Voloďa do Elišky – zdravotnej sestry, ktorej rozprával 
svoju minulosť 

Ø Voloďa dal však sľub Marte, keďže pracovala medzi nemeckými dôstojníkmi ako 
delikátna dáma na večer, aby získala cenné správy pre celý odboj, že sa pomstí 
generálovi Engelchenovi, ktorý dal vypáliť dedinu, ktorá živila Nemcov a dal 
zaživa upáliť 27 mužov 

Ø dej sa končí tým, že Voloďa ide plniť sľub 
 
 
Ladislav Ťažký 

• debutoval zbierkou poviedok: Vojenský zbeh 
 

• Pivnica plná vlkov 
• Aj v nebi je lúka 
• Kto zabil Ábela ? 

 
• Amenmária. Samí dobrí vojaci 

Ø román, autobiografické dielo 
Ø cez postavu Matúša Zraza zachytáva duševné a morálne rozpoloženie slovenských 

vojakov na východnom fronte v 2. svetovej vojne 
Ø autor zachytáva osudy stratenej divízie, ktorá sa morálne rozkladá, vojaci sabotujú 

rozkazy 
Ø záver je akousi skepsou, kompozícia je voľnejšia 
Ø amenmária je prezývka Matúšovho nadriadeného, je to zvolanie hrúzy a prosby 

o pomoc 
 

• Evanjelium čatára Matúša – voľné pokračovanie románu Amenmária 
 

Knihy baladických noviel:  
• Kŕdeľ divých Adamov – trojnovela: Divý Adam 

                                                                 Dunajské hroby 
                                                                 Hriešnica žaluje tmu  

• Dunajské hroby 
Ø desiatnik Jozef Zvala uteká z nemeckého zajatia, pri Dunaji stretne 3 vojakov 

s rovnakým osudom, zo všetkých 4 prežije len Jozef Zvala 
Ø jedinou cestou je Dunaj – je zamrznutý, snažia sa ho prejsť, cez most nemôžu ísť 

je strážený 
Ø 1. krát sa v slovenskej literatúre objavuje psychológia viny vojaka, ktorý sa 

dostáva do vlasti zo zajatia, vie ale, že ostatní vojaci zomreli 
Ø autor pri ja-rozprávaní venuje pozornosť detailu, podrobnej kresbe psychických 

stavov, kde sa sny a vidiny prelínajú so skutočnosťou 
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Vladimír Mináč 
• prozaik, literárny kritik, esejista, písal poviedky, novely, romány, prevažovala téma 

SNP, 2. svetovej vojny, budovanie socializmu 
 

• Modré vlny 
• Na rozhraní 
• Generácia – trilógia: 1. Dlhý čas čakania – obdobie pred vypuknutím SNP 

                                     2. Živí a mŕtvi – priebeh bojov počas SNP 
                                     3. Zvony zvonia na deň – zvony, symbol prichádzajúceho  

mieru, od 1946 – 1948 
 

• Smrť chodí po horách 
Ø román, o období SNP, čerpal námety z vlastných skúsenosti 
Ø má 2 základné dejové línie, každá z nich sleduje život jedného z bratov 

Lotárovcov (Ján, Peter), obaja sú partizáni 
Ø Peter sa dostáva do zajatia Nemcov a do koncentračného tábora 
Ø Ján sa snaží uniknúť z obkľúčenia Nemcov s ostatnými partizánmi, obaja sa 

zachránia 
Ø Peter sa po oslobodení vracia domov, Janovi sa podarí dostať k sovietskej armáde 
Ø autor sa sústreďuje na pocity postáv v kritických situáciách, sú zúfalí, nerozhodní 
Ø dielo nie je poznačené schematizmom 
Ø pokračovaním je román: Včera a zajtra 

o tu zobrazuje už prvé povojnové roky 
o tematika premeny slovenskej dediny je poznačené schematizmom 
o zobrazuje sa tu ideologické dozrievanie Petra Lotára, hľadá miesto v živote, 

postihuje ho duševná kríza, z ktorej sa dostáva pomocou učiteľky Hany 
Učníkovej 

 
 
Ján Otčenášek 

• písal diela s tematikou rokov okupácie 
 

• Romeo, Julie a tma 
Ø novela s tematikou okupácie, námet z obdobia 2. svetovej vojny 
Ø dielo je uvedené citátom z Romea a Júlia od W. Shakespeara  
Ø hrdinami sú študent Pavel, ktorý bojuje nielen za svoju lásku, ale aj za ľudskú 

dôstojnosť, a židovské dievča Ester 
Ø ich láska sa končí tragický pre temné, kruté ovzdušie fašistickej okupácie 
Ø celý deň sa začína láskou medzi Pavlom a Ester, stretne ju cestou do kina v parku 

ako sedí na lavičke, kam Ester utiekla pred transportom 
Ø mala pri sebe kufrík, keď videla Pavla kufrík sa jej otvoril, lebo sa zľakla, Pavla 

vyľakalo, že je židovka 
Ø Ester nechcela odísť do Terezína za rodičmi, lebo sa bála, že tam už nie sú 
Ø Pavel ju ukryl za krajčírskou dielňou svojho otca, tu prežívajú zaľúbenie a plánujú 

budúcnosť, ale ich láska musí ostať utajená, lebo inak by Ester musela odísť, no 
i napriek tomu, že ju Pavel ukrýva, o jej pobyte sa dozvie kolaborant Rejsek, bolo 
to v období, kedy bol spáchaný atentát na Heydricha v protektoráte Čechy 
a Morava a za ukrývanie osôb hrozil trest smrti 
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Ø Pavel sa obáva Rejskovho udavačstva, preto chce Ester odviesť k príbuzným na 
vidiek 

Ø nakoniec sa rozhodne neohrozovať ostatných obyvateľov domu a počas domovej 
prehliadky vybehne na ulicu, uteká popri domoch, skrýva sa vo výklenkoch, no 
svoj mladý život si neuchráni a drasticky hynie – je zozadu zastrelená guľometom 
nemeckých vojakov 

Ø autor vyjadruje názor, že proti zlu sa musí človek postaviť a bojovať nech by bolo 
v akejkoľvek podobe 
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27. Slovenská dramatická tvorba po roku 1945 
Ø Bukovčan; M. Lasica; J. Satinský; P. Karvaš; Š. Králik; S. Štepka a iní) 

 
Slovenská dráma po roku 1945: 

• prekonala podobný vývin ako poézia a próza 
• dôležitým prostriedkom bola dráma a preto bola pod väčším tlakom 
• dráma ešte viac ako iné závisela od peňazí štátu 
• odrazilo sa to v nižšom počte diel, nižší počet kvalitných hier, menší záujem 

spisovateľov o tento žáner 
• nadväzovala na tradície medzivojnovej drámy 
• bola ovplyvnená modernými smermi 
• 50. roky – obdobie kultu osobnosti 

o v popredí sú komédie a veselohry 
o jedine u Štefana Králika boli pokusy o tradičnú drámu 
o písali sa schematické hry 

• 60. roky – kritizoval sa kult osobnosti 
o došlo k uvoľneniu spoločenskej a politickej scény 
o vznikajú kvalitnejšie hry, množstvo hier nových formou aj obsahom 

• po 1956 sa často autori zaoberajú etickými problémami 
o predstavitelia:  - Štefan Králik 

 - Peter Karvaš 
 - Ivan Bukovčan 

• 70. roky – obdobie normalizácie 
o presadzuje myšlienku bezpečného zakotvenia hier v realite, mnohí autori sa 

odmlčali 
o predstavitelia: - Ján Solovič 

 - Osvald Záhradník 
• 80. roky – nástup satiry 

o predstavitelia: - Lasica + Satinský – Štúdio S – alternatívne divadlo, kabaret, 
prvky autorského divadla (autor + režisér + herci – spojené úlohy, 
improvizácia + súhra s obecenstvom, aktuálnosť); otvorený text, veľký priestor 
hercovej kreativity; slogany, epigramy, dialekt, žargón, irónie 

 - Stanislav Štepka – zakladateľ Radošinského naivného 
divadla 
 - Ľubomír Feldek 

o vznik avantgardných autorských divadiel – STOKA, GUNAGU 
o v súčasnosti divadla siahajú po zakázaných autorov 

 
 
Dráma druhej polovice 20. storočia: 

• autorské divadlo – vzniklo spojením tvorivých aktivít autora, režiséra a herca 
Ø zdôrazňuje sa tu osobná autentickosť výpovede (text nikdy nie je definitívny, autor 

ponecháva priestor hercom, ich osobnosti) – improvizácia 
Ø využívajú sa slogany, epigramy, alegória, irónia, sebairónia, žargón, nárečie 

(využíva sa v snahe priblížiť sa divákom) 
• profesionálne divadlá 

Ø 1962 – vzniká Nová scéna SND 
Ø 1967 – divadlo na Korze (založili Lasica + Satinský) 
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Ø 1974 – divadlo pre deti a mládež v Trnave (režisérmi boli Juraj Nvota, Blaho 
Uhlár), stalo sa centrom slovenskej divadelnej moderny 

Ø 1963 – Radošinské naivné divadlo, založil Stanislav Štepka, vzniklo ako 
ochotnícke divadlo, neskôr zaniklo a presunulo sa do Bratislavy, založil ho spolu 
s Milanom Markovičom 
zobrazujú problémy morálnych hodnôt súčasného sveta – konzumný spôsob 

života, pokrytectvo, rozpad rodín, malomeštiactvo, všetko zobrazuje láskavým 
humorom 

Ø 1980 – štúdio L+S, založili Lasica a Satinský 
 
 
Ivan Bukovčan 

• publicista, filmový scenárista 
• v hrách je v popredí otázka ľudského svedomia a hľadanie pravdy medzi dobrom 

a zlom 
• vrcholom jeho tvorby je trilógia: 

 
• 1, Pštrosí večierok 

Ø tragikomédia 
Ø dej je veľmi skromný, odohráva sa v čase 25 rokov po maturite, ide o stretnutie 

bývalých maturantov, kde sa ukáže ako sa títo ľudia vzdialili ideálu mladosti 
Ø skúškou ich charakteru sa stalo ich vzťah k triednemu profesorovi, ktorého v 50. 

rokoch obvinili a zatkli a nikto z nich mu nepomohol 
Ø vtedy všetci mysleli na svoje rodiny a postavenie, boli ľahostajní a egoistickí 

 
• 2, Kým kohút nezaspieva 

Ø použil biblický námet a existencializmus – zachytáva ľudí v hraničných situáciách 
a to tvorí obsah tragédie 

Ø v týchto situáciách sa odhaľujú práve charaktery ľudí 
Ø dej sa odohráva v rokoch 2. svetovej vojny po potlačení povstania v pivnici 
Ø Nemci večer zadržia 10 náhodne vybraných rukojemníkov, ktorých nájdu na ulici 

aj po zákaze vychádzania a na druhý deň ráno majú byť popravení, spočiatku 
nevedia, prečo ich zavreli 

Ø postupne sa dozvedajú dôvod – bol zabitý nemecký dôstojník 
Ø nakoniec majú však spomedzi seba vybrať iba jedného, ktorý zomrie, pretože 

vojak bol opitý 
Ø postavy:  

o mladá zaľúbená dvojica – gymnazisti 
o zverolekár 
o pôrodná asistentka (tvrdí, že bola pri pôrode, ale robila interrupciu) 
o učiteľ (dobrosrdečný, tuší, prečo tam sú, dbá o to, aby sa správali dôstojne) 
o holič Uhrík (každý ho pozná, myslí si, že má veľa priateľov, navyše zabil 

v tejto pivnici človeka, zaprel v sebe všetko ľudské, tým, že ho zabil 
človeka)  

o starec (berie život tak, ako príde, nemajú ho radi – jeho syna pokladajú za 
zradcu, on chce očistiť jeho meno) 

o tulák (nikto ho nepozná, utiekol z transportu, je pokojný, nechce, aby sa 
podvolili, že 1 z nich vyberú) 

o pani lekárniková (postavenie) 
Ø výber jedného – hraničná situácia 
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Ø možnosti: 
o podľa veku – starec (všetko odžité)- ale chcel by očistiť meno syna 
o podľa spoločenského postavenia – prostitútka 
o tulák 

Ø situácia sa vyriešila – Uhrík zabil tuláka (klesol na samé dno) – stratil ľudskú 
dôstojnosť; uvedomí si to, sám ide von z pivnice, chce kľúč, berie ho, vychádza 
von po schodoch, ostatní počujú už len zvuk samopalov 

Ø tulák povedal: „Človek nikdy nemá veľa možností, no vždy má aspoň jednu – 
ostať človekom.“ 

 
• 3, Zažeň vlka 

Ø autor sa vracia do obdobia kultu osobnosti, nastoľuje problém konfliktu 
jednotlivca s mocou 

Ø ide o rozprávanie o osudoch jednej rodiny, ktorá sa odchodom syna a brata dostane 
do zložitej situácie 

Ø Ján je ten, ktorý odíde do cudziny, Tono žije so svojou matkou, Tona prepustia zo 
zamestnania kvôli bratovi 

Ø po rokoch sa Jano vracia domov a rodina sa dostáva opäť do problémov 
Ø Tono chce aby sa  Jano prihlásil, matka však o neho bojuje a on nevie ako sa 

zachovať, preto končí život samovraždou 
 
 
 
Milan Lasica a Július Satinský 

• zakladatelia intelektuálneho kabaretného divadla na Slovensku 
• ich divadelný jazyk bol bohatý na žargón, nárečie, ľudové výrazy 
• postavy nemali konkrétne mená, ale iba všeobecné pomenovania – Pesimista, 

Optimista 
• Satinský – predstavoval prostejšieho, poddajnejšieho, ľudskejšieho partnera 
• Lasica – bol jeho protipólom – sofistikovaným, prísnym, ironickým vzdelancom, čo 

vytváralo hlavnú líniu konfliktov a dialógov 
• ich dialógy bývajú naplnené paródiou, symbolikou, sú bohaté aj na iróniu a sebairóniu 

a končia nečakanými pointami 
• využívajú gag – žartovná vložka, prostriedok situačnej komiky založený na 

načakanom zvrate, ktorí vyplýva zo situácie 
 

• Soirée – toto predstavenie bolo dôvodom zákazu uvádzania ich hier v nasledujúcich 
rokoch 

• Nečakanie na Godota – paródia na dramatickú hru od S. Becketta  
• Náš priateľ René – paródia s narážkami na dielo J. I. Bajzu 
• Plné vrecká peňazí – muzikálové prepracovanie hry J. Soloviča 
• Nikto nie je za dverami; Deň radosti – kabarety, ktoré ich preslávili v televízii 
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Peter Karvaš 
• pracoval v múzeu, písal aj cestopisné reportáže 
• autor intelektuálnej drámy, zaujíma sa o morálku a psychiku 

 
• Meteor – hra, ktorá sa zaoberá problémom, či zverejniť vedecké výskumy o blížiacej 

sa katastrofe, alebo ich utajiť 
 

• Polnočná omša 
Ø tragédia, hra v 3 dejstvách, počas 2. svetovej vojny 
Ø odohráva sa na Vianoce v 1944 v povstaleckej oblasti 
Ø v dome Kubišovcov sa k slávnostnej večeri chystá otec, matka a ich 3 deti – 

Angela, fašista Marián a partizán Ďurko, k omši sa chystajú všetci okrem Ďurka, 
Angela ide so svojím manželom Paľom 

Ø na večeru je pozvaný aj poručík nemeckého trestaneckého oddielu Brecker, je to 
gardista, ktorý u nich býval 

Ø pri vianočnom stole chýba mladší syn Ďurko, o ktorom rodina tvrdí, že študuje 
v Bratislave, ale v skutočnosti je partizán 

Ø celý večer je napätý, lebo Brecker sa stále pýta na „nejakého“ partizána Kubiša 
Ø Brecker musí neskôr odísť a rodina sa začne zaoberať Ďurkom, ani nevečerajú, 

keď sa Brecker vráti vyzvedá, prečo nevečerali, oni povedali, že čakali na neho 
Ø Ďurko mal milú Katku, ktorá sa o neho starala, je to najcharakternejšia postava – 

„či je rozdiel medzi Kubišovcami a fašistami“ 
Ø po večeri dej pokračuje na druhý deň ráno, atmosféra je pochmúrna a ťaživá, 

pretože Ďurka zabijú, môže za to Ďurkova matka – vyspovedala sa farárovi, že 
doma skrývajú partizána, a ten to vyzradil 

Ø dej sa končí zamýšľaním, či je rozdiel medzi prisluhovačmi typu Kubišovcov, 
alebo fašistami – chladnými, vypočítanými ako poručík Brecker 

 
• Veľká parochňa 

Ø tragikomická groteska 
Ø ide o konflikt medzi vlasatými a holohlavými, vyjadruje boj o politickú moc 
Ø autor paroduje a pomocou inotaje odsudzuje totalitu, násilie a akúkoľvek formu 

diskriminácie 
 

• Absolútny zákaz 
Ø je ponímaná ako úplné popretie ideových zásad socializmu 
Ø základným motívom je absurdné úradné nariadenie – zákaz dívať sa z okna 
Ø je to také zamyslenie sa nad minulosťou, zamyslenie nad absurdnými procesmi 

s ľuďmi, ktorí podľahli násiliu, priznali sa k zločinom, ktoré nespáchali 
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Štefan Králik 
• predstaviteľ slovenskej dramatickej tvorby 
• ovplyvnený existencializmom 

 
• Hra bez lásky – humanistická hra 
• Posledná prekážka 

Ø typ konverzačnej hry, je to psychologická s filozofická hra, dráma s prvkami 
existencializmu 

Ø dej sa odohráva v období 2. svetovej vojny, autora zaujíma psychológia postáv 
Ø doktor Pavel Lorenz je mladý, nadaný lekár, musel sa rozhodnúť, či upíše svoj 

život vede a ožení sa s Klárou a získa laboratórium, pretože jej otec vlastnil 
laboratória – manželstvo s vypočítavosti, bez lásky 

Ø zaľúbi sa do svojej asistentky Heleny, ktorá mu sľúbi pomoc pri vedeckých 
pokusoch, a že s ním odíde do poľnej nemocnice, po vypuknutí vojny 

Ø tu sa objavuje jej bývalá láska Michal, ktorého mala rada Helena 
Ø Michal je chorý a zachrániť ho môže iba Lorenz, Pavel znova zvažuje, či ma ako 

lekár zachrániť Michala alebo nie 
Ø nakoniec dal prednosť lekárskej povinnosti 

 
 
 
Stanislav Štepka 

• režisér, dramatik, textár, povolaním učiteľ 
• vedúca osobnosť Radošinského naivného divadla, ktoré založil spolu s Milanom 

Markovičom 
• svoje hry píše a hrá, okrem spisovnej reči, aj v rodnom radošinskom nárečí, ktoré 

mieša s prvkami mestského žargónu 
 

• Jááánošíííík; Človečina – satira spoločenských pomerov pod rúškom ľudovosti 
• Alžbeta Hrozná alebo Krw Story; Hrob lásky – láskavo-ironické pocty tradícii 

slovenského ochotníckeho divadla 
• Ženské oddelenie; Hotel Európa; Čierna ovca; Kino Pokrok; Konečná stanica; 

Pavilón B – najznámejšie hry posledných desaťročí  
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28. Obraz hrdinu, jeho svet a problémy v slovenskej próze 
v období od 60. rokov 20. storočia po súčasnosť 

Ø (V. Šikula; L. Ballek; P. Jaroš a iní) 
 
SPOLOČENSKÁ SITUÁCIA: 

• 60 roky predstavujú najobdivuhodnejšie obdobie v dejinách našej literatúry, kultúry 
a umenia 

• spisovatelia nadväzujú kontakty s domácou i svetovou prózou  
• nastáva uvoľnenie, experimentovanie v literatúre, prekladanie cudzojazyčných diel 
• mladá generácia nadväzuje na francúzsky existencializmus, ponára sa do ľudskej 

psychiky, erotizuje prózu, objavuje neorealizmus 
• začali vychádzať tri nové literárne prúdy: Mladá tvorba, Revue svetovej literatúry, 

Romboid 
• zobrazujú ľudskú psychiku – J. Johanides, V. Šikula, L. Ťažký 
• vzniká literatúra pre deti a mládež – K. Jarunková 
• literatúra proti komunistickej strane – D. Tatarka 
• v 1968 sa spoločnosť autorov diferencovala na 3 prúdy: 

Ø exilový prúd – publikácie v zahraničí, v období normalizácie autori boli 
vyradení z literárneho života, asi 40 spisovateľov bolo vylúčených zo Zväzu 
slovenských spisovateľov, prestali vychádzať rôzne časopisy – Mňačko, 
Blažková, Sloboda, Tatarka 

Ø samizdatový a disidentský prúd – návrat k silnému socialistickému realizmu, 
bola zakázaná tvorba, samizdatový prúd napr. v Toronte – Tatarka, Ponická, 
Kadlečík, Hrúz, Šimečka 

Ø oficiálny prúd – autori, ktorí mali podporu režimu = tvorili v súlade 
s kultúrnou politikou – Šikula, Jaroš, Ballek, Mitana, Lenčo – písali historické 
romány, aby utiekli pred predpísanými témami (téma detstva, mladosti, 
každodennosti) 

 
 
Vincent Šikula 
 
Poviedky: 

• Na koncertoch sa netlieska; Možno si postavím bungalow – hovorí o živote 
bezdomovcov; využíva láskavé opisy vidieckeho života a prírody, vyjadruje úctu 
autora k tradíciám 

• Nebýva na každom vŕšku hostinec 
• Pastierska kapsička 

 
Novela: 

• S Rozárkou 
Ø psychologická novela 
Ø zachytáva osud duševne postihnutej dievčiny s myslením na úrovni dieťaťa, ktorej 

sa po smrti matky ujíma brat Ondrej, rozprávač príbehu 
Ø Rozárka sa dostane do sociálneho ústavu a Ondrej má pocit zlyhania, lebo sa mu 

nepodarilo preniknúť do sestrinho duševného sveta 
 
 



Poznámky zo študentského portálu Zones.sk                                                       www.zones.sk 
 

 136 

Románová trilógia:  
• Majstri 
• Muškát 
• Vilma 

Ø nazval ich knižky o domovine 
Ø pohľad na život západoslovenskej dediny v konkrétnom historickom čase – 

Okoličné 
Ø zobrazuje priebeh SNP a prvé roky po oslobodení, ale aj slovenský štát v rokoch 

1939 – 1945 
 

• Majstri 
Ø román, zobrazuje rodinu majstrov, tesárov Guldánovcov, ktorí sú hrdí na svoje 

remeslo, všetko, čo stavali bolo urobené dobre 
Ø ide o otca a jeho 3 synov – Jakub, Imrich, Ondrej 
Ø Jakub a Ondrej sa oženili a odišli, doma zostal len Imrich, neskôr sa chcel oženiť 

s Vilmou, svadbu odložili kvôli robote na kostole, pri kostole stretával dievča 
Štefku, s ktorou si aj začal 

Ø Imrich sa nakoniec oženil s Vilmou, ale mal románik so Štefkou 
Ø nakoniec bratia odchádzajú za partizánmi, vypálenie dediny 

 
• Muškát 

Ø v centre pozornosti je Imro, opisujú sa povstalecké boje na Slovensku, mapovanie 
obdobia SNP 

 
• Vilma 

Ø Imro sa vracia z bojov domov, ranený psychicky aj fyzický, Vilma sa mu snaží 
pomôcť 

Ø boj o jeho záchranu sleduje malý chlapec Rudko (rozprávač), má autobiografické 
črty 

Ø nakoniec je dedina oslobodená sovietskou armádou, ale Imro zomiera 
 

v Kompozícia: lyrizácia textu, úvahy o živote, opisy prírody, striedanie dejových rovín, 
rozprávač je sugestívny 

 
Tvorba pre deti: 

• Prázdniny so strýkom Rafaelom 
• Ďuro, pozdrav Ďura 
• Pán horár ma za klobúkom mydleničku 

 
 
 
Ladislav Ballek 

• pracoval ako vedúci tajomník Zväzu slovenských spisovateľov 
• bol poslancom Národnej rady SR 

 
Novely: 

• Útek na zelenú lúku 
• Púť červená ako ľalia 
• Biely vrabec 
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Román: 
• Južná pošta, Pomocník, Agáty 

Ø sú to knihy o Palánku 
Ø námety čerpal z oblasti južného Slovenska a z vlastných spomienok na mladosť 

 
• Južná pošta 

Ø román o postupnom a intelektuálnom raste chlapca „prebúdzanie sa“ do sveta 
dospelých 

Ø detský hrdina vníma aj tie najtemnejšie súvislosti, ktoré tvoria základ spôsobu 
života väčšiny rodín v mestečku  

 
• Pomocník 

Ø román, v ktorom sa dej odohráva v malom pohraničnom meste v Palánku (Šahy) 
Ø hrdinom je mäsiar Štefan Riečan, cestuje vlakom z rodného Horehronia na južné 

Slovensko, lebo si chce vydýchnuť po ťažkých rokoch vojny, SNP, cestuje 
s nádejou, že nájde zaslúžený pokoj a šťastie 

Ø jemu ako partizánovi na južnom Slovensku dali dom s mäsiarstvom, dostal aj 
pomocníka Volenta Lančariča – bol sirotou, a postupne spôsobí jeho morálny pád 

Ø postavy sú vykreslené v opozícii: Volent je pravým opakom Štefana, Štefan je 
človek poctivý, ale nie je schopný sa presadiť, ani v meste nie je šťastný 

Ø Volent bol síce temperamentný, bystrý, podnikavý, šikovný, ale bol zlý a mal zlú 
povesť 

Ø Eva manželka Štefana sa stáva milenkou Volenta 
Ø Štefan sa rozhodne odísť domov do Palánku 
Ø dcéra mala pomer s Volentom a mala s ním aj deti, a tak Štefan nachádza pokoj 

a šťastie pri výchove vnučiek 
 

• Lesné divadlo 
Ø príbeh dospelých hrdinov z Južnej pošty, ktorí sú vystavení skúške charakterov, 

schopnosti znášať zodpovednosť za svoje činy a omyly 
 

v Farebná symbolika: 
§ Pomocník – zelená farba (svieža) 
§ Agáty – žltá farba (zrelá) 
§ Lesné divadlo – hnedá farba (rozklad) 

 
 
Peter Jaroš  

o jeho tvorbu možno rozdeliť na 2 obdobia: 
Ø mestské obdobie – tvorba poznačená existencializmom a francúzskym novým 

románom 
• Popoludnie na terase 

Ø debutujúca novela 
Ø monologické rozprávanie o pracovníkoch redakcii bratislavského časopisu, 

opisuje jeden všedný deň, dej je rámcovaný ľúbostným príbehom  
• Urob mi more 

 
Ø dedinská problematika – väčšinou príbehy z rodného Liptova, využíva moderné 

výrazové prostriedky, prvky postmoderny a magického realizmu 
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• Menuet  
Ø zbierka poviedok, je spätá s jeho rodným domovom, detstvom  
Ø použil postupy modernej prózy: prelínanie reality a fantázie, snovosť, 

absurdnosť, grotesknosť, nonsens 
Ø príbehy sú plné tajomná, autor využíva postupy detektívky hovoru 

• Krvaviny 
• Pacho, hybsky zbojník 

 
• Tisícročná včela 

Ø najúspešnejší román, dedinský, generačný román, filmovo ho spracoval J. 
Jakubisko 

Ø dej sa odohráva v Hybe na Liptove, autor zobrazuje 3 generácie rodiny roľníkov 
a murárov Pichandovcov, ktorí žijú patriarchálnym životom 

o hlavná postava – Martin Pichanda a jeho žena Ružena 
o ich deti – Kristína, Samo, Valent, Janko 
o ich deti 

Ø dej je situovaný od 2. polovice 19. storočia až po rok 1918 
Ø Hybovania – chýrny murári, budovali mnohé mestá, ich životy určovali 2 veľké 

roboty:  
o sená 
o obchody z prácou „na múračky“ 

Ø Martin Pichanda – hoci má len 51 rokov, všetci ho volali „starý Pichanda“ 
o je murárom, so svojou partiou murárov prechodili veľký kus sveta, 

zaujímal sa o zemepis, sníval o vzdialených krajinách Madagaskar a 
Zanzibar 

o mal veľké vedomosti a rozprávačský talent a rád ľuďom rozprával 
vymyslené príbehy 

o bol včelárom, ako humorne žil, tak aj humorne zomrel – zabehlo mu 
zmrznuté víno, udusil sa, pri pohrebe sa jeho truhla skĺzla do potoka a ľudia 
kričali, že pláva na Madagaskar a do Zanzibaru 

o celý príbeh sa točí okolo jeho syna Sama, ktorého prezývali „Včela“ 
Ø Samo – mal ťažký život, mal veľa detí, takže musel ťažko pracovať 

o je to postava, ktorá sa nevzdala, po každom probléme sa postavil na nohy 
o krédo jeho života = hlavná myšlienka románu:  

„Práca je najdôležitejšia spoločenská hodnota.“  
Ø Valent – jediný z rodiny študuje na vysokej škole 

o je to záletník, rieši vzťah k 2 ženám: 
§ k slúžke Hanke, ktorú opustil tehotnú, on zapríčinil jej smrť 
§ k bohatej Hermíne – oženil sa s ňou, dostal sa k bohatstvu 

a k vyššiemu postaveniu 
Ø Kristína – príde o muža (zabilo ho v hore) 

o do nej je zaľúbený Julo Mitro, ktorý má za ženu mentálne retardovanú 
Matildu 

o Mitro ju nechce opustiť, aj keď miluje Kristínu 
o Kristína sa stará o Matildu, nosí jej jedlo, hoci žije s jej manželom 

Ø autor opisuje úkony dedinského človeka a prirovnáva ho k včele, ktorá usilovne 
znáša med, aby zachovala svoj rod => večná tisícročná včela, realitu spája 
s humorom a satirou 

Ø najskôr je ústrednou postavou Martin Pichanda, je najstarší syn, keď zomiera 
ústrednou postavou sa stáva Samko – jeho syn, okrem neho mal Valenta a Kristínu 
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Ø román zahŕňa: 
o priemyselnú revolúciu 
o 1. svetovú vojnu – autor ukazuje, že za vojnou sú najmä peniaze 

§ Samovi zomrie dieťa vo vojne, dostane za to od cisára 3 zlatky 
a poukážku na drevo z hory na kúrenie 

Ø rozširuje sa aj o sociálnu, národnú a politickú problematiku, nepokoje sú najmä 
počas revolučných rokov 1948 

Ø román končí vznikom ČSR a robotníckymi rebéliami, pri ktorých zabijú ďalšie 
Samove dieťa – Janka 

Ø je tu ukázaný vzťah rodičov k deťom, prvky grotesky, nadsázky a komickosti, 
prvky z mytológie a ľudových pranostík 

Ø pokračovaním je Nemé ucho, hluché oko 
 
 
 
Jaroslava Blažková 

• v roku 1968 emigrovala do Kanady 
• neskôr ju vylúčili zo Zväzu slovenských spisovateľov 

 
• Nylónový mesiac 

Ø debutujúca novela, v ktorej sa zamerala na citový svet mladých ľudí 
Ø hlavná hrdinka je Vanda, ktorá túži po slobodnom osobnom živote 
Ø chce sa odpútať od spoločenských konvencií, utieka sa do mesta fantázie 

a predstáv 
Ø nemá životný cieľ 
Ø ďalší hrdina je Andrej, ktorý je protikladom Vandy a ich vzťah má len chvíľkový 

ráz 
 
 
Anton Hykisch 

• bol vylúčený zo Zväzu slovenských spisovateľov 
• 7 rokov nesmel publikovať 
• je veľvyslancom v Kanade 

 
• Sen vchádza do stanice 

Ø debutujúca novela, v ktorej sa rozvíja dramatický dej v krátkom časovom úseku 
Ø počas jednej noci na železničnej stanici sa postupne odhaľujú charaktery najmä 

mladých ľudí, ktorí sa usilujú odvrátiť železničné nešťastie 
 

• Čas majstrov 
Ø 2-dielny historický román 
Ø dej sa odohráva v 15. a 16. st. v Banskej Štiavnici (narodil sa tam) 
Ø hlavná postava je majster maliar Šebastián, ktorý chce byť svojím dielom 

prospešný všetkým ľuďom 
Ø v 1. časti sa román zaoberá maliarovým súkromným životom 
Ø v 2. časti venuje viac pozornosti spoločenským a historickým otázkam 
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29. Postmoderna v súčasnej slovenskej próze 
Ø (R. Sloboda; P. Vilikovský; D. Mitana; J. Johanides; D. Dušek a iní) 

 
POSTMODERNIZMUS: 

• autori využívajú rôzne tvorivé postupy a formy v rámci jedného diela (pluralizmus 
formy) 

• autori sa snažia o najpresnejší opis reality alebo jeho útek od reality 
• do vlastných diel zaraďovali časti textov daných autorov, vlastných diel, úryvkov 

z novín, kuchárskych receptov – vzniká textová koláž, odmietali diktát a akúkoľvek 
formu prinucovania 

• v súčasnom svete nastávajú veľké zmeny: 
o v oblasti životného štýlu 
o v migrácii obyvateľov 
o v rozpade hodnotových systémov  

• miešajú sa rôzne žánre, ľudí ovplyvňujú najmä masmédiá, autor ustupuje do úzadia, 
dôležitejší je čitateľ 

• texty sú tvorené tak, aby sa mohli čítať na rozličných úrovniach  
• dominuje krátka próza, v ktorej sa nepreferuje príbeh, dej ani postava 
• rozprávač iba zaznamenáva, podáva správu, robí zápisky, situáciu odhaľuje 

prostredníctvom komiky, vyjadrenej iróniou, paródiou, paradoxom, groteskou 
• primárnu funkciu má podanie príbehu a druhotnú funkciu plní dej, príbeh 
• dôraz sa kladie na výraz jazykových prostriedkov 
• žánrová forma listu umožňuje použiť ty-rozprávanie, pričom „ty“ tu priamo oslovuje 

ako postavu, tak aj čitateľa 
• dielo nie je výpoveďou o skutočnosti, ale výpoveďou o výpovediach – o inom texte 

alebo textoch 
• pri tvorbe textu sa uplatňuje palipsestová technika písania (spočíva v nadväzovaní 

textu na iné texty a voľnom narábaní s citáciami a kvázi citáciami = predstieranie 
citácie) 

 
 
Rudolf Sloboda 

• pracoval ako baník, novinár, dramaturg 
• od 1988 sa venoval literatúre, v tvorbe prevládajú hlavne romány 
• jeho črtou je autobiografickosť 
• knihy majú charakter denníkových záznamov o živote, úvahy o filozofovanie 

a najrozličnejších otázkach života a literárnej tvorby 
• píše o sebe, o rodine, o žene, o svojom okolí 

 
• Narcis  

Ø román, jeho debut 
Ø je tu vnútorná reč postáv a autobiografickosť 
Ø hrdina je Urban Chromý – študent, zanechá štúdium na filozofickej univerzite 

a odchádza pracovať do Ostravy; je to človek samostatný, odcudzený 
Ø reálny dej sa prelína s úvahami, fantastickými obrazmi, predstavami 
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• Rozum  
Ø román, vrcholné dielo 
Ø hrdina je 40-ročný spisovateľ a scenárista, človek neustále hľadajúci a 

pochybujúci, rozháraný 
Ø snaží sa racionálne = rozumom objasniť všetky svoje problémy 
Ø dielo nemá pevnú dejovú líniu, je to mozaika zložená z opisov hrdinových 

duševných stavov a pocitov, monológov a úvah 
Ø hrdina opisuje odpor k všetkým, čo ho obklopuje, hrubo sa háda s manželkou 

a dcérou, ktorá je v puberte 
Ø hrdina analyzuje a spomína na život a tvorbu 
Ø nakoniec má pocit prázdnoty, celý život neurobil nič dobré 

DEJ: 
Ø dej sa začína opustením spisovateľa z nemocnice a prichádza do Dedinskej Novej 

Vsi, pociťuje odpor ku všetkému, myslí s bolesťou na otca, ktorý zomrel pred 
rokom na rakovinu – nevie sa s tým vyrovnať 

Ø jeho úvahy o živote, ako vo filmových prestrihoch sa prelínajú o otcovi, ktorý 
„zomrel zavčasu, keď mladá nerozvážnosť z detí zmizne a začínajú byť rodičom 
vďačné“ 

Ø má ženu, ktorá sa viackrát liečila, kvôli psychickým problémom, stále sa hádajú, 
má niekoľko zvierat, ktoré mu boli veľmi blízke, považoval ich za tvory, ktoré 
majú dušu 

Ø žena odchádza aj s dcérou a má výčitky svedomia 
Ø po dôkladnej a rozumnej analýze života prichádza k záveru, že je celkom 

osamotený a celý život nerobil nič dobré 
Ø román sa končí vetami: „Čo vymyslím pre vlastný život?“ ; „Som zabitý človek!“ 

 
 
 
Pavel Vilikovský 

• redaktor, prozaik, predstaviteľ postmoderny 
• diela sú čitateľský náročné 
• nastoľuje pravdivý, no krutý obraz o stave vnútra človeka v súčasnosti, prestáva byť 

citlivý, prispôsobuje sa prostrediu 
Znaky Vilikovského tvorby: 

• irónia, čierny humor, paródia 
• dobrodružné, detektívne a erotické motívy 
• experimentuje s jazykovou rovinou – cituje z odbornej literatúry, cituje výroky 

známych osobností.... 
• skepsa, skeptický pohľad 
• jeho tvorba si vyžaduje náročného čitateľa a „čítajúceho medzi riadkami“ 

 
• Citová výchova v Marci 

Ø zbierka 9 poviedok, debut 
Ø má lyricko-subjektívny charakter 
Ø podáva analýzu životných pocitov, postojov a túžob mladých ľudí v 50 a 60. 

rokoch 
Ø hrdinovia sa snažia zažiť niečo nevšedné, neopakovateľné 
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• Večne je zelený  
Ø novela, je to satira na špiónov, tajnú políciu, totalitný štát, Maďarov, Slovákov, 

nacizmus, leninizmus 
Ø rozprávačom je vyzvedač vo výslužbe, spomína na svoj život a najlepšie roky 

 
• Kôň na poschodí, slepec vo Vrábľoch 

Ø dvojnovela 
Ø rozprávačom je muž v zrelom veku (40 rokov), ktorý svoju neschopnosť starať sa 

o chorú matku rieši nečakane jej chladnokrvným usmrtením tak, že pritom 
neupadne do podozrenia 

Ø autor hrdinu zobrazil v tragickej osamelosti, v pocite viny, existenčnej úzkosti a 
strachu, v období, keď akoby prestával rozumieť nielen sebe, ale aj okolitému 
svetu 

 
• Slovenský Casanova 

Ø zbierka poviedok, zvýšená miera výsmechu 
Ø využíva listy, v ktorých používa stranícku terminológiu, ale píše aj o ľúbostných 

problémoch 
Ø podpisuje sa pod listy ako doktor vied 

 
 
Dušan Mitana  

• jeden z najvýznamnejších autorov, píše poviedky, novely, romány, básne 
• pracoval ako redaktor, študoval na filozofickej fakulte 
• prevládajú postmoderné prvky s mystikou, absurditou, humorom 
Charakteristické prvky pre jeho poviedky: 

• poviedky rozprávajú neobyčajné, bizarné príbehy s neočakávaným často 
šokujúcim záverom 

• majú kriminálne pozadie s nevyriešením tajomstvom  
• zobrazujú krajné situácie, afekty, hnus, šok, zhrozenie 
• prelína sa smútok a humor, realita a irealita 

 
• Psie dni 

Ø debut, zbierka krátkych próz 
Ø vzbudil záujem u mladých ľudí, získala si vlnu nesúhlasu u kritikov – označovali 

ako šokujúce, škandalózne a provokujúce 
Ø hrdinovia nevedia nájsť miesto v živote, neustále prežívajú psie dni, dostávajú sa 

do konfliktov s okolím  
Ø vychádza z filozofie existencializmu a z Kafkovských stavov, pocitov úzkosti 
Ø prevažne absurdné poviedky, morbídne a erotické motívy 
Ø všetky sa odohrávajú v atmosfére horúcich letných dni 

 
• Patagónia 

Ø novela 
Ø hlavná postava je mladý človek, ktorý odmieta akékoľvek spoločenské stereotypy 

a zabehané koľaje  
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• Nočné správy 
Ø zbierka poviedok a noviel 
Ø nachádzame tu tajomné, iracionálne motívy, motívy nevysvetliteľných záhad 

koreniacich v magickom realizme 
Ø hrdinovia z bežného života majú problémy v práci aj v rodine, nevedia z nich nájsť 

východisko a často si volia najmenej schodnú cestu  
 

• Koniec hry 
Ø psychologický román s kriminálnym podtextom 
Ø hlavnou postavou je novinár Peter Slávik – zo žiarlivosti zabil vlastnú ženu, lebo 

sa nedokáže vyrovnať s jej odlišným pohľadom na svet 
Ø v diele je dôležitý morálny aspekt, ktorý spočíva v prevzatí viny za vykonanú 

vraždu, aj keď sa udiala v afekte (v momente, keď vraždu zapiera a racionálne 
konštruuje alibi, preberá za ňu zodpovednosť) 

Ø vinu zobrala na seba Petrova matka  
 

• Hľadanie strateného autora 
Ø román – umelecký experiment postmodernizmu, založený na hľadaní autorskej 

identity 
Ø príbeh schizofrenického Tomáša Eliáša píšuceho pod pseudonymom Dušan Mitana 
Ø je to provokatívna kniha – hľadanie vlastného princípu v neľudskom svete 
Ø Mitana tu hľadá seba samého, svoju ľudskú a umeleckú identitu 
Ø autor zobrazuje totalitný režim, uvažuje o náboženstvách 
Ø konfrontuje kresťanstvo a budhizmus, ale aj islam, hinduizmus – hľadá spoločne 

prvky 
Ø nájdeme aj montáž – sú tu citáty, iné texty, reportáže – rozhovor s Luciferom => 

polemika – ostra výmena názorov 
 
 
Ján Johanides 

• pracoval ako osvetový pracovník, je autorom rozhlasových, divadelných, televíznych 
hier 

• zaujíma sa o ľudskú psychiku 
• prvé diela uverejnil v časopise Mladé letá 
• v jeho tvorbe je častý motív očí 

 
• Súkromie 

Ø zbierka 5 noviel, debut 
Ø pátra po príčinách úzkosti, osamelosti, strachu, zaujíma ho súkromie ľudí 
Ø ja poznačený francúzskym antirománom a existencializmom 

 
• Nie 

Ø novela, v popredí je surrealistická metóda stvárňovania skutočnosti 
Ø pomocou symbolov vyjadruje krízové pocity človeka 
Ø ide o ženu, ktorá opustí smrteľne chorého manžela, potom sa stretnú na smetisku 
Ø obsah je pochmúrny, je naznačený strach zo života 
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• Nepriznané vrany 
Ø novela, svojrázna reportáž, ide o ekologické a mravné problémy 
Ø rozprávačom novely je reportér (autobiografická postava), ktorý sa zúčastnil na 

oslavách sviatku pracovníka veľkého chemického závodu na južnom Slovensku 
Ø stretávajú sa tam ľudia rozličných pováh a názorov, čas si krátia zabíjaných noriek 

(zvierat) 
Ø po čase sa rozprúdi medzi nimi debata o problémoch, ktoré spôsobuje chemická 

továreň v okolí 
Ø hostina sa premieňa na diskusiu o potrebe zachovať zdravé životné prostredie 

a o negatívnom vplyve netvorivej práce na ľudskú psychiku 
Ø pomocou motívu vrán, ktoré po prelete nad dymiacim komínom padnú otrávené na 

zem a o ktoré zodpovedný pracovník podniku „neprizná“, kritizuje autor 
nemorálnosť zatajovania skutočnej pravdy o životnom prostredí 

 
 
Dušan Dušek 

• majster poviedky a prozaickej miniatúry, písal aj scenáre 
• dokáže aj na malej ploche zobraziť ľudské osudy, tragédie 
• písal knihy pre deti a mládež 
Charakteristické črty Dušekovej tvorby:  

• senzualizmus – bohatý svet farieb, chutí, vôní, tieňov, svetla, tmy... 
• individuálny zážitok, zmysel pre detail 
• komickosť a sebairónia, prelínanie reálneho a ireálneho 
• hrdinovia – drobní ľudia, nenápadní, nedôležití... 
• témy – ľudská komunikácia, detstvo, staroba, ľudská osamelosť... 
• región – Záhorie, Piešťany, Šaštín 

 
• Poloha pri srdci 
• Kalendár 
• Náprstok 
• Oči a zrak 
• Dúšky – zbierka básni 
 
• Strecha domu 

Ø zbierka krátkych próz, inšpiroval sa detstvom, všetko, čo sa spája s detstvom 
a domovom – Záhorie 

Ø využíva ľudový jazyk, nárečie, študentský slang 
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30. Vývoj svetovej drámy po roku 1945 
Ø (B. Brecht; S. Beckett; T. Williams; J. P. Sartre; J. Osborne a iní) 

 
1. Dráma bývalého socialistického tábora: 

• autori písali realistický a nadväzujú na dramatickú tvorbu Čechova – tradičný 
realistický postup i konflikt, tradičná psychológia postáv, tradičná očista 

• prevládal schematizmus, budovanie socializmu, v hrách dominovala láska, česť 
a priateľstvo 

• vzniká epické divadlo – predstaviteľ Brecht – politicky angažované a ostro 
spoločensky orientované; Brecht vyhlasoval, že nechce diváka dojímať, ale chce, aby 
divák premýšľal a utváral si vlastné názory 

 
2. Dráma v západnej kultúre: 

• autori experimentovali a prinášali nový pohľad na svet – inovácia drámy – rozvíja sa 
absurdná dráma = antidráma 

 
ABSURDNÁ DRÁMA: 

• vznikla vo Francúzsku v 50. rokoch 20. storočia 
• charakterizuje ju nihilistická koncepcia života a vychádza z existencialistickej 

filozofie 
• predstavitelia vystupovali proti klasickému divadlu, negovali všetky tradičné formy 

divadla 
• pomenovanie hier = antidráma – chýbal v nich súvislý dej, motivácia konania postáv, 

medziľudská komunikácia postáv a chýbala zápletka i rozuzlenie divadelnej hry 
• hrdina je osamelý človek žijúci v nezmyselných a bezvýchodiskových situáciách 
• postavy nežijú plnohodnotným životom, sú osamelé, neschopné komunikovať 

s ostatnými a robia veci, ktoré nič neznamenajú a ničomu neslúžia 
• vyzdvihla formu nad obsah, štruktúru hry nad myšlienku = na scéne bol chaos 

a zmätok 
• sú tu dialógy, ale úlohou dialógu nie je komunikácia, len komentuje situáciu 
• jednotlivé repliky na seba nenadväzujú 
• hra sa skladá z množstva obrazov, ktoré nie sú dejovo skĺbené 
• nachádzame princíp opakovania – Václav Havel 
• tragédiu menia na komické –Eugene Ionesco 
• komické menia na tragédiu – Samuel Beckett 
• predstavitelia: Samuel Beckett; Eugene Ionesco; Friedrich Dürrenmatt; Václav 

Havel 
 
 
Bertold Brecht 

• 1919 sa zúčastnil revolúcie ako básnik píšuci – protestsongy 
• v 30 rokoch začal uplatňovať princípy epického divadla: 

o kladie dôraz na rozprávanie o udalostiach, nie na predvádzanie deja 
o oživil prítomnosť zboru = chóru, ktorí tlmočí hlavnú myšlienku 
o pôsobí hlavne na rozum a nie city 
o množstvo epizodických postáv, ktoré nemajú mená (sedliak, vojak, ...) 
o využívanie zvláštnych techník – opona je hore a prestavuje sa scéna, titulky, 

ktoré avizujú priebeh deja, songy – piesne 
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• Galileo Galilei 

Ø hra o talianskom učencovi zo 17. storočia 
Ø dej treba chápať symbolicky 
Ø je symbol bojovníka za pravdu proti cirkevným dogmám, lebo odvoláva svoje 

učenie pred súdom 
 

• Matka Guráž a jej deti  
Ø historická hra z obdobia 30 ročnej vojny 
Ø zobrazuje vzťah jednoduchého človeka k veľkej vojnovej udalosti 
Ø hlavnou postavou je Matka Guráž, ktorá až do konca nepochopí, že aj ona je 

obeťou vojny, lebo jej vzala deti, a naopak, pragmaticky jej verí, lebo vojna ju živí 
Ø sú tu medzititulky (oznamovali časové udalosti) a songy (objasňovali situáciu) 

 
• Žobrácka opera 

Ø podľa anglického dramatika 
Ø ide o perifériu spoločenských profesionálnych žobrákov, ktoré robia organizované 

prepady a lúpeže, na ich čele stojí Mackeamet s prezývkou Mackie Messer 
Ø polícia ho nemôže dolapiť, podarí sa to až po zrade 
Ø sú tu songy = spevný recitát 
Ø songy hovoria o smútku zo života 

 
 
Samuel Beckett 

• írsky prozaik a nositeľ Nobelovej ceny za literatúru  
• jeho hry sa končia mlčaním 

 
• Čakanie na Godota – podtitul Tragikomédia 

Ø divadelná hra s 2 dejstvami – tragická groteska, nemá dejovú líniu, odohráva sa 
v neurčitom čase a priestore 

Ø hlavný motív –  je čakanie, ktoré neprináša výsledok 
Ø akt čakania je základnou charakteristikou ľudskej existencie na Zemi 
Ø človek vždy na niečo čaká, vždy po niečom túži 
Ø v 1. dejstve sa na opustenej ceste stretávajú 2 tuláci – hrdinovia Vladimír 

a Estragón, Vladimír zobrazuje slovanský prvok a Estragón francúzsky prvok, 
obaja sú pasívny, lebo len čakajú na Godota, ktorý by mal zmeniť život 

Ø nikto však nevie, kto Godot je – pre niekoho to môže byť Boh, nádej, smrť... 
Ø objavujú sa tu aj ďalšie postavy – pán Pozzo (taliansky prvok) s bičom v ruke, 

ktorý vedie na reťazi otroka Luckyho (anglický prvok) 
Ø Lucky je Pozzov sluha, Pozzo je pyšný, kým Lucky je pokorný 
Ø 2. dejstvo sa odohráva na druhý deň na tom istom mieste a čase 
Ø záver hry je celkom naopak – Pozzo je slepý a závislý od Luckyho a 2 tulákoch 
Ø celé predstavenie vypĺňajú nezmyselnými rozhovormi, nemôžu ukončiť svoje 

čakanie aj napriek pochybnostiam, zostávajú opustený sami v sebe, nie je nikto 
a nič, čo by im pomohlo riešiť ich starosti, utrpenie a sklamanie 

Ø v hre sú groteskné scény pádov, obúvania a zobúvania topánok (slovo Godot) 
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• Posledná páska 
Ø divadelná hra, ktorá podáva svedectvo o rozpoltenej osobnosti 
Ø hlavná postava je pán Krapp, ktorý počúva magnetofónové pásky, na ktorých ma 

nahrané úryvky z posledných 10 rokov života 
 

• Dych 
Ø dráma, skladá sa z 2 zvukov – nádych a výdych 

 
• Teraz 

Ø hra bez postáv, je počuť len hlasy 
 

• Ó krásne dni 
Ø téma márnosti, ide o starú ženu ktorá vedie monológ sama so sebou a dialóg 

s priateľom 
Ø nakoniec stráca schopnosť komunikovať 
Ø hra končí mlčaním 

 
 
Tennesse Williams 

• americký autor, jeho tvorba je poznačená existencializmom a Freudovou 
psychoanalýzou – v jeho drámach väčšinou nájdeme alkoholizmus, smrť, násilie, 
drogovú závislosť... 

 
• Električka zvaná Túžba 

Ø psychologická hra v 3 dejstvách, bola aj sfilmovaná 
Ø vystupujú tu 2 sestry – Stella, ktorá žije v New Orleans, kde sa aj odohráva dej, 

žije v skromných podmienkach s manželom Stanleym Kowalskym 
Ø jej mladšia sestra nervovo chorá učiteľka Blanche uteká so schátralého sídla 

k svojej sestre, lebo prišla o miesto učiteľky kvôli nemorálnemu vzťahu k žiakovi 
Ø cestuje električkou zvanou Túžba a prestupuje na električku zvanú Cintorín 
Ø istý čas žije u sestry a žije v spomienkach na minulosť 
Ø túži po úprimnej láske, má veľa ilúzií, ktoré jej ničí švagor Stanley – vysmieva sa 

jej a psychicky ju trýzni 
Ø sestra jej nechce veriť, že ju švagor znásilnil a napokon ju odvedú na psychiatriu 
Ø víťazí sila, pokrytectvo a drsnosť 

 
• Mačka na horúcej plechovej streche 

Ø spoločensko-kritická hra, jedno z najvýznamnejších diel 
Ø dej sa odohráva v bohatej južanskej rodine, kde na rakovinu zomiera panovačný 

starý otec 
Ø už pred jeho smrťou všetci členovia jeho rodiny intrigujú, aby získali, čo najväčší 

podiel z dedičstva 
Ø nakoniec si jeho sympatie získava nevesta Maggie, manželka jeho najmladšieho 

syna, tá si nakoniec získava aj lásku svojho manžela 
Ø charakteristický je alkoholizmus 
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Jean Paul Sartre 
• v dielach ide o existenciu, osamelosť človeka medzi ľuďmi 
• na otázku aký človek JE odpovedá, že taký ako ho vidia ostatný 

 
• S vylúčením verejnosti 

Ø ide o 3 mŕtvych ľudí, ktorí vidia svoj obraz v iných, keďže sú mŕtvy nemôžu sa 
meniť, preto zostávajú taký navždy 

 
 
John Osborne 

• dramatik, podľa ktorého diela vznikla aj skupina spisovateľov – rozhnevaný mladý 
muži 

 
• Obzri sa v hneve 

Ø psychologická dráma s prvkami absurdity, ktorá odráža pocity povojnovej 
generácie 

Ø hrdina je Jimmy Porter, intelektuál z robotníckej rodiny, sa ožení s Alison dcérou 
plukovníka 

Ø žijú v jednoizbovom byte spolu s jeho priateľom Cliffom  
Ø hoci má Jimmy vysokoškolský diplom nevie si nájsť primerané zamestnanie 
Ø svoj hnev prenáša na manželku, ktorú obviňuje z neschopnosti vytvoriť 

harmonické manželstvo 
Ø Alison zatají tehotenstvo, aby to nechápal ako citové vydieranie a odchádza 

k rodičom 
Ø po jej odchode žije Jimmy s jej priateľkou Helenou, ale ich vzťah je podobný ako 

v manželstve s Alison 
Ø Alison sa narodí mŕtve dieťa a v zúfalstve sa vracia späť k Jimmymu, aby sa 

pokúsili nájsť cestu jeden k druhému 
Ø dráma je krutou výpoveďou o neschopnosti mladej generácie hľadať životnú 

perspektívu 
 

 
Eugene Ionesco 

• francúzsky dramatik ruského pôvodu 
 

• Plešatá speváčka 
Ø absurdná dráma v jednom dejstve, inšpiračným zdrojom je príručka z angličtiny 
Ø vystupujú tu nudiaci sa manželia Smithovci, ktorí očakávajú vo svojom dome na 

londýnskom predmestí návštevu manželov Martinovcov 
Ø banálne konverzačné zvraty, ktoré si s návštevou vymieňajú v priebehu hry 

získavajú na agresivite 
Ø do rozhovoru vpadne veliteľ hasičov, aby uhasil požiar, ktorý má vypuknúť na 

niekoľkých miestach v meste 
Ø po ubezpečení, že nikde nehorí, všetky postavy vrátane slúžky, ktorá sa vydáva za 

Sherlocka Holmesa pokračujú v slovných nezmysloch 
Ø v závere je všetko naopak, Martinovci sedia ako Smithovci na začiatku hry 

a hovoria to isté, čo Smithovci v 1. scéne 
Ø v tejto hre opakovaním tých istých fráz dochádza k odvádzaniu pozornosti od 

podstaty problému – jazyk sa stáva príčinou ľudského problému 
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• Stoličky 
Ø hra o prázdnote sveta, v ktorej vystupuje starček a starenka, jediné skutočne 

bytosti, ktoré vedú imaginárny rozhovor s prázdnymi stoličkami 
Ø v závere spáchajú samovraždu 

 
 
Friedrich Dürrenmatt 

• švajčiarsky autor, písal najmä divadelné hry 
 

• Fyzici 
Ø komédia v 2 dejstvách s detektívnou zápletkou z psychiatrickej liečebne 
Ø v prepychovom súkromnom sanatóriu sa „liečia 3 šialení fyzici“ – Einstein, 

Newton a Möbius – všetci sú normálny 
Ø Einstein a Newton sú agenti tajnej služby, do sanatória prišli pod zámienkou 

choroby, aby získali pre svoju krajinu geniálneho Möbia, ktorý tu žije a pracuje už 
15 rokov 

Ø jeho výskumy by umožnili ovládnuť svet a ohroziť ľudstvo 
Ø zavraždia svoje ošetrovateľky, aby ich považovali za šialencov 
Ø všetci traja sa dohovoria a volia si doživotný pobyt v blázinci 
Ø ukáže sa, že ich obeť je zbytočná, lebo šéfredaktorka získa kópie Möbiových 

záznamov a chce ovládnuť planétu, ale nakoniec sa pomätie 
Ø je tu uplatnená jednota miesta, času a deja 
Ø sú tu detektívne, fantastické, groteskné a absurdné prvky 

 
 
Václav Havel 

• narodil sa v rodine podnikateľa 
• nemohol študovať na gymnáziu, a preto sa vyučil a popri zamestnaní získal maturitu 
• bol divadelným technikom, robotníkom v pivovare... 
• za svoje politické názory bol väznení 
• bol aj prezidentom ČSR  

 
• Záhradná slávnosť 
• Audiencia 
• Protest 
• Odchádzanie 

 
• Vernisáž 

Ø jednoaktová hra, ktorá má kompozíciu podobnú absurdnej drámy – odohráva sa na 
tom istom mieste, v 1 byte, ktorý je preplnený zbytočnými predmetmi – od 
stereorádia po barokovú kazateľnicu 

Ø hra má 3 postavy – manželia Viera a Michal a návštevník Bedřich 
Ø postavy sú tvorené kontrastne – Viera a Michal sú iniciatívny, prekypujú slovami 

a Bedřich je tichý, ústupčivý, stručný 
Ø obsah hry má s absurdnou drámou spoločné to, že berie deformovanú skutočnosť 

ako materiál pre hru 
Ø forma a jazyk nesú veľké znaky absurdnej drámy, niektoré situácie deja sa 

sústavne opakujú 
Ø sú tu nezmyselné dialógy, repliky sú útržkovité, nekončia sa bodkou, ale pomlčkou 


