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a) Budeme sa pohybovať na ploche umeleckej literatúry. 
 

b)  LITERÁRNE  DRUHY 
- v rámci umeleckej literatúry rozlišujeme 3 základné literárne druhy, ktoré môžeme charakterizovať z hľadiska 

viacerých kritérií : 
 
 

ZNAKY   LYRIKA    EPIKA    DRÁMA  
 
 

pôvod 

- vzniká v antickom Grécku 
- je považovaná za najstarší druh 
- pôvodne bola určená na 
prezentáciu v sprievode hudby 

 
- vzniká v staroveku najstaršie 
epické útvary sú známe už z 
Mezopotámie a Egypta 

 
- vzniká v antickom Grécku ako 
súčasť náboženských obradov 

 
dejovosť 

- dej absentuje – je nahradený 
opismi, náladami, pocitmi, 
atmosférou, úvahou 

 
- má dej aj postavy 

 
-  má dej a postavy 

čas - čas je neurčitý (gnómický) 
- nadčasová - minulý čas -  prítomný čas 

forma - veršovaná forma 
- viazaná reč - aj veršovaná aj neveršovaná -  aj veršovaná aj neveršovaná 

 
 
 
charakteristika 

 
 
- statická, monologická 
- typická je pre ňu obraznosť 
- reflexívna (úvahová) 

 
- dynamická 
- prítomná monologickosť aj 
dialogickosť, hovorovosť 
- typickým slohovým postupom 
je rozprávanie 

- dynamická 
- prevažuje dialogickosť 

(monológ je možné považovať 
za dialóg s divákom) 

- hovorovosť, obraznosť 
- typickým znakom je akčnosť 

 
c)  LITERÁRNE ŽÁNRE 
- jednotlivé literárne druhy sa realizujú v konkrétnych literárnych žánroch; tie sa postupne vyvíjajú a preto ich 

môžeme rozdeliť na - tradičné/klasické 
-  moderné 

 
Klasické žánre 

 
LYRIKA: 

   ÓDA - chválospev/ oslavná báseň, pre ktorú je typická pompéznosť (nadnesenosť) a jej predmetom môže byť človek, 
jeho vlastnosti, ale aj hodnoty ľudského života (sloboda, mladosť, spravodlivosť a v novšej literatúre aj národ 
 ELÉGIA – žalospev – vznikol z gréckeho pohrebného spevu 
EPIGRAM - krátke vtipné dvojveršie 
EPITAF - nápis na náhrobkoch 
SONET - klasická forma, známa od konca stredoveku, uplatňovaná aj v 20. storočí 

- má prísne záväznú formu : 4 + 4 + 3 + 3 = 14 
- vnútorne sa člení na tézu (tvrdenie), antitézu (protiklad) a syntézu (riešenie) 
- často nájdeme prekvapivú pointu 

 
Moderné žánre 
-  k moderným žánrom patria najmä experimenty, ktoré začali v období moderny a pokračujú v  20. storočí 

 

 BÁSEŇ V PRÓZE – potlačená viazaná reč 
 PÁSMO – voľné radenie motívov na princípe asociatívnosti a hlavnej témy, prechody pripomínajúce filmový strih 
KALIGRAM - báseň v podobe obrazu, súlad obsahu a formy 
 AUTOMATICKÝ TEXT – typický ako neprerušená kontinuálna výpoveď bez zdanlivého dodržiavania umeleckých foriem 

1. Charakterizujte základné literárne druhy a žánre. 



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

EPIKA: 
- medzi najstaršie žánre patrí: 

PODOBENSTVO - (z Biblie) 
ANEKDOTA – jednoduchý príbeh 
EXEMPLUM – príbeh s ponaučením 

 
- z hľadiska veršovanej epiky je najdôležitejším : 

  EPOS – tematicky zviazaný najmä s mytológiou 
– formálnu podobu získal v antickom Grécku -  propozícia - úvod a naznačenie deja 

- invokácia – vzývanie múz 
- in medias res – priamy vstup do deja) 

   BÁJKA – patrí medzi klasické žánre, písaná je aj vo veršovanej podobe 
 

- v súčasnosti sa epika prejavuje najmä v prozaických žánroch: 
POVIEDKA 
NOVELA 
 ROMÁN 
 ROMÁNOVÝ  CYKLUS 

 
tieto žánre sa líšia obsahom, počtom postáv, dejom, komplikáciou deja 

 

DRÁMA: 
- základné žánrové členenie pochádza z antického Grécka: 

 TRAGÉDIA – čerpá z mytológie; má smutný príbeh a tragický koniec 
 KOMÉDIA – čerpá zo života ľudí; má veselý príbeh, šťastný koniec 

- v súčasnosti neutrálne hry nazývame jednoducho drámou alebo činohrou a dnes sú populárne najmä „hraničné“ žánre: 
 MUZIKÁL 
 BULVÁRNA HRA 
 ABSURDNÁ DRÁMA - vznikla v 50. rokoch 20. storočia vo Francúzsku 

- východiskom je vojna (a spoločenské zmeny po nej), vychádza z princípov existencializmu 
a umelecky nadväzuje na princípy epického divadla (odosobnený prejav, striedanie scén počas 
deja, prerušenie deja autorskými vstupmi a piesňami) 

- hlavnými znakmi sú: antidráma (ruší princípy klasickej drámy – nemá súvislý dej, často chýba 
zápletka, chaotický dej, málo postáv, minimálny dialóg) 

nihilizmus – prejavuje sa spôsobom, kedy život a svet je bez hodnôt) 
subjektívnosť 
príbeh – neskutočný, absurdný) 
scéna – jednoduchá, bez kulís, minimum rekvizít 
postavy – netypické, konanie je často v rozpore so slovami a bez motívov 
jazyk – expresívny, vulgárny, dialóg často nahradený monológmi 
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a) vymedzenie pojmov 

- obdobie staroveku vymedzujeme: - 3000  (objav písma)  ->  476  (zánik Západorímskej  ríše) 
- toto dlhé obdobie môžeme aj z hľadiska dejín literatúry rozdeliť na: Súmerskú literatúru (oblasť Mezopotámie) 

Hebrejskú literatúru (oblasť blízkeho Východu) 
Antickú literatúru (Grécka a Rímska literatúra) 

- kľúčovým faktorom pre rozvoj literatúry je objav a vývoj písma: klinové, hieroglyfy, grécka abeceda, latinská abeceda 
 
 

b)  SÚMERSKÁ LITERATÚRA 
 

- Sumeri – najstarší známy kultúrny národ z literatúry 
–  používajú klinové písmo 

- z tohto obdobia pochádza epos - GILGAMEŠ, ktorý chápeme ako najstaršiu literárnu pamiatku vôbec - už v tomto diele sa 
dajú prezentovať základné znaky žánru: previazanie s mytológiou; podoba hrdinu a témy spojené so závažnými  otázkami 
ľudského života. 
- Gilgameš mal polobožský pôvod, výnimočné fyzické i charakterové vlastnosti (dar od Bohov) a konal výnimočné činy 
- z hľadiska tém nájdeme v diele 2 línie: 

 
1. OTÁZKA ZMYSLU ŽIVOTA 

- Gilgameš má všetky vlastnosti na to, aby bol výnimočným človekom, napriek tomu, že je kráľom zodpovedným za 
iných, utápa svoj život v zábavách a nič nerobení 
- Bohovia stvorili jeho protipól, volal sa Enkidu, ktorý prichádza ako nepriateľ; donúti ho k aktivite 
- vo vzájomných zápasoch sa z nich stanú priatelia a spoločne konajú dobré činy cieľom je aktívny život 

 
2. OTÁZKA NESMRTEĽNOSTI 

- v jednom zo súbojov Enkidu zomiera; Gilgameš začne hľadať nesmrteľnosť 
- nájde najstaršieho žijúceho tvora na svete; dostane recept, ale návod sa mu nepodarí dodržať a čarovnú kvetinu mu 
zožerie had nesmrteľnosť je v ľudských činoch, ktoré po nás zostávajú 

 
 

c)  ANTICKÁ A GRÉCKA LITERATÚRA 

- je považovaná za základný pilier (základ) európskej kultúry 
- v rámci nej sa sformovali základné literárne druhy a žánre 
- medzi najznámejšie patrí: 

 
   MYTOLÓGIA – súbor príbehov najstarších čias, ktoré riešia základné existenčné otázky, ale pomocou obraznosti, 

božích zásahov, nadprirodzených síl 
– príbehy, charaktery postáv a slovné spojenia sa stali súčasťou jazykovej kultúry celej Európy: 

Jablko sváru, Damoklov meč, Achillova päta, Pandorina skrinka, Gordický uzol, Oidipov  (komplex) 
 BÁJKY – typický predstaviteľ je Ezop (je možná krátka charakteristika bájky) 
 ĽÚBOSTNÁ LYRIKA – známa je najmä Sapfó 
EPOS – najznámejší predstaviteľ je Homér - postava, ktorej reálna existencia je zahalená tajomstvom 

– je autorom dvoch eposov, oba vychádzajú z mytológie; podľa všetkého vznikli spojením staršej literárnej 
tradície; ponúkajú množstvo historických faktov z autorovho obdobia a v konečnom dôsledku prispeli aj 
k významným historickým objavom 

2. Charakterizujte z hľadiska žánrovej a tematickej rozmanitosti starovekú literatúru. 

a) vymedzenie pojmov 
b) Súmerská literatúra 
c) Antická a Grécka literatúra (epos: Íliada a Odysea) 
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- tematicky je spojený s príbehom o Trójskej vojne (Trója = Ílias / Ílion) 
- príbeh sa zameriava na posledný desiaty rok vojny 
- v úvode sa stručne dozvedáme o príčinách vojny a okolnostiach príchodu Achájcov k Tróji 
- pozornosť sa venuje hlavne sporu medzi Achilleom a Agamemnónom  -  spor o otrokyňu 
- Achilles odmietne bojovať a Trója začína víťaziť 
- uprostred bitky, ktorá sa nevyvíja dobre prichádza za Achilleom jeho priateľ Patrokles a požičia si aspoň jeho 

výzbroj (okrem oštepu, je príliš ťažký, unesie ho len Achilles) 
- vráti sa do bitky a Trójania si myslia, že bojuje Achilles 
- nakoniec je ale prezradený a Hektor ho zabije 
- po pohrebe si Achilles nechá pripraviť novú výzbroj 
- zmieri sa s Agamemnónom a vracia sa do vojny 
- nasleduje opis jeho súboja s Hektorom 
- súboj končí Hektorovou smrťou, potupením jeho mŕtvoly, ale aj stretnutím Achilla a starého Priama, ktorý 

prosí víťaza o telo svojho syna, aby ho mohol pochovať so všetkou úctou, ... 
- o krátky čas, podľa veštby umiera aj Achilles 
- záver vojny je v znamení ľsti, ktorú vymyslí Odyseus Trójsky kôň 
- 

 

- je to príbeh kráľa Odysea, ktorá sa vracia z Trójskej vojny domov 
- pozornosť sa venuje posledným 40 rokom desať ročnej plavby - v rámci nej sa dostal do sporu s Bohom 

Poseidonom, bojoval s kyklopmi, stretol čarodejnicu Kirké, žil na ostrove nymfy Calipso, odolal lákaniu sirén, 
navštívil vstup do podsvetia, kde sa stretol aj s mŕtvymi bojovníkmi (Achilles je unudený) 

- nakoniec sa vrátil na rodnú Itaku, tam ho verne čakala jeho manželka Penelopa, ktorá už dlhšiu dobu musela 
čeliť nápadníkom, ktorí mali záujem o ňu a hlavne o trón 

- dokonca si vymyslela lesť - oznámila, že sa nevydá skôr, kým si nedotká pohrebný rubáš 
- každodennú prácu si v noci vypárala 

 
- v závere Odyseus prichádza v prestrojení (žobrák) do paláca, nechá sa spoznať iba verným sluhom, ktorí mu 

pomôžu vyvraždiť nápadníkov a vráti sa k vernej Penelope 
- Penelopa ako symbol vernosti 
- Odysea - symbol dlhej strastiplnej cesty 

1. epos ÍLIADA: 

2.epos  ODYSEA: 
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a) BIBLIA   -  staroveká literárna pamiatka,  hebrejský jazyk 
 

- Náboženská pamiatka = pamiatka 3 náboženstiev (židovské, kresťanské, islam) 
- Literárna pamiatka = plná obrazov, postáv, príbehov 
- Historická pamiatka = sú tam obrazy historických udalostí (hlavne v starom zákone) 

 
 

 Vplyv na európske jazyky: 
 

- z Biblie do európskeho jazyka prešlo množstvo slov, pojmov, frazeologizmov = biblizmy 
- Biblia je od stredoveku prekladaná do národných jazykov a na jej prekladoch sa formujú ich základy 

 
 

b)  STREDOVEKÁ LITERATÚRA 
 

- Biblia a kresťanstvo má veľký vplyv v období stredoveku 
- v rámci stredovekej literatúry vzniká duchovná literatúra, ktorá priamo vychádza z kresťanstva a Biblie 
- Biblia je inšpiráciou, základným ideovým vzorom a súčasne najvyššou autoritou 

 
 

HRDINA: - v rámci duchovnej literatúry vznikol zvláštny typ hrdinu 
- stredoveká literatúra vo všeobecnosti uplatňuje idealizované typizovanie to znamená, že postava je typ 

(ideálny, najlepší možný) 
- v rámci duchovnej literatúry je takýmto hrdinom svätec - človek oddaný viere, ignorujúci pozemský život, 

odmietajúci svetské radosti (askéza) a po smrti sú často zdrojom zázrakov 
 
ŽÁNRE:  Modlitba 

Piesne 
Kázne 
Exemplá (sg. Exemplum) 
Legendy (hagiografie - životopisy svätých) = príbehy zo života svätcov 

 
TEXTY: - z obdobia Veľkej Moravy sú známe moravsko-panónske legendy 

- pôvodná literatúra, ktorá vzniká na Veľkej Morave má 2 časti: Život Konštantína a Život Metoda 
(v súčasnej dobe akceptujeme dvoch autorov) 

 
 Život Konštantína 
- sledujeme najznámejšie momenty jeho života (pôvod, vzdelanie, výber životnej cesty, jeho misie a najmä misiu na 

Veľkej Morave, spor s trojjazyčníkmi, návšteva v Ríme, vstup do kláštora a smrť) 
- nechýba motív zázraku a číselná symbolika 

 
 Život Metoda 
- zameriava sa najmä na aktivity na Veľkej Morave 

 
 

z neskoršej stredovekej literatúry je známa legenda o svätom Svoradovi a Benediktovi 
autorom je biskup Maurus, ktorý je spojený s Nitrianskym okruhom 
táto legenda prezentuje klasického hrdinu duchovnej literatúry 

3. Charakterizujte Bibliu ako literárnu pamiatku a inšpiračný zdroj stredovekej literatúry 
 

a) Biblia (zaradiť, charakterizovať, opísať (časti, témy príbehy, postavy), vplyv na eu. jazyky) 
b) Stredoveká duchovná literatúra (odkazy na Bibliu, hrdina, žánre) 
c) analýza kľúčového diela: Proglas 
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najznámejšou pamiatkou stredovekej literatúry (veľkomoravského písomníctva) je báseň Proglas 
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- najvýznamnejšia pamiatka stredovekej literatúry  vychádzajúca z okruhu Veľkomoravského písomníctva 
- je chápaná ako pôvodná literatúra – bola napísaná na Veľkej Morave 
- autorom je Konštantín - text je oficiálne úvodom svätého evanjelia 
- je to originálna umelecká pamiatka a je považovaná za prvú literárnu pamiatku minimálne slovenskej a českej 

literatúry 
- významné miesto má aj v krajinách kam smerovali Metodovi žiaci 
- jazyk diela je staroslovienčina a v originálnej podobe ukazuje historickú podobu tohto jazyka 

 
OBSAH:  v diele vieme rozlíšiť viacero čiastkovým tém:  1.  význam kresťanstva pre Slovanov 

2. význam štúdia slova Božieho 
3. význam vzdelanosti 
4. význam vzdelanosti v materinskom jazyku 

 
FORMA:  nesie všetky znaky staroslovenskej literatúry: 

 

výrazný rečnícky štýl (oslovenie a otázky) 
vyšší vznešený štýl ( inverzný slovosled) 
duchovný text, duchovná poézia (biblizmy) + cirkevné autority využité v rámci argumentácie 
poetizmy, veľké množstvo opakovacích figúr, epitetá (zložené a inverzné), metafory a personifikácie 

Proglas 
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a) KLASICIZMUS A OSVIETENSTVO  - obdobie 18. storočia, rozdeľujeme ho na 2 etapy: 
 

I. Osvietenstvo: 
- myšlienkový prúd opierajúci sa o empirizmus a racionalizmus, podporujúci vzdelanie, slobodu jednotlivca, 

nové spoločenské usporiadanie a má často protináboženský charakter 
 

II. Klasicizmus:   v rámci ktorého vzniká prísne definované umenie: 
- klasicizmus = CLASSICUS (vzorový) 
- inšpirovaný antikou 
- uznáva prírodu ako príklad stálej nemennej hodnoty 
- súlad krásy, pravdy a dobra 
- racionalizmus = uprednostňuje racionálne riešenie problémov 
- postava je často v konflikte medzi rozumom (povinnosťou) a vášňou (citom); víťazí rozum 
- prísne členenie žánrov na vyššie a nižšie (tragédia - vyššie, komédia - nižšie) 
- diela písané v harmónii, vyrovnanosti 

 
b) SLOVENSKO   -  zasiahnuté bol oboma etapami: 

 
I. Obdobie osvietenstva: 

- je spojené so vznikom národného obrodenia; slovenskí osvietenci vykonávali rozmanité aktivity: 
podpora spoločenských reforiem, rozširovanie osvety a vzdelanosti širokej verejnosti : Juraj Fándly 
pestovanie národného jazyka: prvý literárny, ale aj vedecký pokus o kodifikáciu jazyka (dejepis 2. ročník) 
pestovanie a rozvoj domácej literatúry, prvý slovenský román Jozef Ignác Bajza – René 
zakladanie vedeckých, osvetových, vzdelávacích spolkov:  Slovenské učené tovarišstvo 

 
II.  Vrcholný klasicizmus: 

- priniesol záujem o národné dejiny a snahu uplatniť prísne kritéria na domácu literatúru:  
Ján Hollý – Svätopluk (v závere obdobia vznikla myšlienka všeslovanskej vzájomnosti) 
Ján Kollár – Slávy dcéra (analýza Kollára z pohľadu všeslovanskej vzájomnosti) 

 
 

c) analýza  kľúčových diel: 
 

 

AUTOR – jediný významný poet píšuci bernolákovčinou 
 

DIELO - Bernolákov jazyk 
- vrchol slovenského klasicizmu 
- v idei všeslovanskej vzájomnosti je uprednostnená slovenčina 
- jazyk je posunutý na európsku úroveň 

 

Víťazná báseň ve dvanásti spevech - slovenský ekvivalent klasického pojmu Epos – hrdinská skladba 
dielo je napísané podľa Homéra v štandardoch klasického antického eposu 
literárna kritika dala dielu ďalšie prívlastky : 

 
Ø Národný – tematicky sa týka národných dejín, hrdinovia pochádzajú zo slovenského okruhu 
Ø Historický – čerpá námet z minulosti Veľkej Moravy 
Ø Hrdinský – ústrednou postavou je Svätopluk ako osobnosť našich dejín 

4. Vysvetlite podstatu slovenskej klasicistickej a osvietenskej literatúry 
 

a) klasicizmus a osvietenstvo 
b) Slovensko 
c) analýza kľúčových diel: Svätopluk, Slávy dcéra 

Ján Hollý: Svätopluk 
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Ø Mytologický – odkaz antiky, zásahy bohov do príbehu ALE! je tu problém so slovanskou mytológiou 
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OBSAH : spracúva známy príbeh nástupu Svätopluka na veľkomoravský trón; je spomenutá zrada Rastislava, pobyt 
Svätopluka na franskom dvore; dej sa odohráva na troch miestach: 

 
1. Karolmanov dvor: tu sa odohráva známa scéna, keď sa Svätopluk dostane na čelo fr. vojska a má ísť bojovať na 

Veľkú Moravu + na jednej z osláv sa Svätopluk dostane k slovu a hovorí o Slovanoch (národná charakteristika) 
2. Veľká Morava: je tu obraz vzbury / povstania proti Frankom; príchod Svätopluka; víťazná bitka proti Frankom 

 
FORMA - báseň písaná časomierou – systém je postavený na striedaní dlhých a krátkych slabík 

- bernolákovská slovenčina (Bernolák kodifikuje a Hollý napíše reprezentatívne dielo); náročný jazyk 
- forma klasického eposu  - propozícia (priblíženie diela alebo obsahu) 

- invokácia (vzývanie múzy aby ho inšpirovala) 
- vstup do deja (priame vstúpenie do deja bez úvodu) 

 
 

 
 

AUTOR  - predstaviteľ slovenského národného obrodenia 
 

DIELO - spájajú sa v ňom vlastenecké, národnobuditeľské a ľúbostné motívy 
- kompozičným základom je voľné putovanie básnika po krajinách obývaných Slovanmi - jeho putovanie je však 

len akýmsi pozadím pre myšlienky a reflexie lásky, krásy, idey o morálke a lepšej budúcnosti pre Slovanov 
- pôvodné vydanie Slávy dcéra obsahuje aj Predspev ( 150 symbolických zneliek) sú v nich pomenované slovanské 

kraje podľa riek, ktoré ich symbolizujú ( LABE – Česko, DUNAJ – Slovensko, ... ) 
- stretávajú sa tu dve línie: ľúbostná , pretože Kollár prvú verziu skladby písal v žiali za milovanou Mínou 

reflexívna, ktorá sa prejavuje najmä v úvahách lyrického subjektu o minulosti 
 

- druhá doplnená verzia má 645 sonetov - na rozdiel od pôvodnej skladby pôsobí ťažkopádnejšie a nevyvážene 
s komplikovanými alegóriami ( návrat k princípu klasicizmu ) 

 
FORMA - dielo je napísané v časomiere v schéme a nazýva sa elegické distichon – žalospevné  dvojveršie 

- rytmus a stopové usporiadanie posilňuje skutočnú atmosféru (6/5 stopový ) - 
- písané v češtine s prvkami slovenčiny (zástanca jazykovej jednoty) 
- slovenské prvky ( biblická čeština s prvkami slovenčiny) 
- jazyk je vzdialený modernej češtine, náročnosť a nezrozumiteľnosť 

Ján Kollár – Slávy dcéra 
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a) Romantizmus  -   je ideové a umelecké hnutie v  prvej polovici 19. storočia 
- vznikol vo Francúzsku ako reakcia na osvietenstvo, strohý racionalizmus a sociálno-politické zmeny 
- charakteristikou romantizmu je predovšetkým vyzdvihovanie ľudského citu, cítenia s prírodou 
- heslo : rovnosť, bratstvo, sloboda 

b)  Zvláštnosti   - individualizmus, idealizmus, emocionálnosť, spor citu a rozumu 
- hlavným literárnym druhom je lyrika 
- v slovanskej literatúre je spojený s témou boja jednotlivca alebo národa za slobodu. 
- zobrazenie prírody a vzťah človeka k nej. 

 
-   hlavným   zakladateľom slovenskej romantickej školy   bol    Ľudovít Štúr. 
-   zorganizoval skupinu  básnikov,  ktorí  ho nasledovali:  J. M. Hurban, Samo Chalupka,  A. Sládkovič,  Janko Kráľ a  Ján Botto 
- Štúr vylúčil z národnej literatúry titanizmus a agresívnosť. 
- základom sa stala epická alebo lyrická ľudová pieseň a východiskom pre prózu bola historická povesť. 

 
c) analýza  kľúčových diel: 

 

 

AUTOR   -   píše drobné lyrické básne; vrchol tvorby :  Detvan, Marína 
 

DIELO  -   epicko – lyrická básnická skladba  (dej je obohatený o lyrické prvky) 
- vzniklo ako oslava slovenského ľudu - v popredí stoja idealizované kladné morálne vlastnosti späté s čistou 

krásou  slovenskej prírody 
 

1. Martin: hlavná postava (chápeme ho ako prírodnú bytosť); nájdeme tu jeho narodenie (Poľana), jeho opis, 
charakteristiku, výchovu a detstvo 

2. Družina: Martin je v kruhu svojich rovesníkov; zoznámi sa s Elenou; nasleduje opis života obyčajných ľudí; 
Martin zachraňuje svoju milú z rúk zbojníkov; zabije kráľovského sokola; chce sa kráľovi priznať 

3. Slatinský jarmok: Martin sa stretne s kráľom; priznáva sa; kráľ uznáva jeho priznanie a odpustí mu; Martin dostane 
odmenu (koňa a postroj) za rozbitie zbojníckej družiny 

4. Vohľady:  kráľ sa pokúša získať srdce krásnej Eleny ale ona ho čestne odmieta 
5. Lapačka: Martina verbujú do armády kráľa Mateja (čierny pluk); Martin súhlasí, ale chce si ponechať svoje vrkoče, 

kroj, fujaru, valašku a Elenku ( symbol identity) 
 

 

AUTOR - forma a jazyk jeho básní vychádzajú z ľudovej poézie 
- verše majú dramatický spád, zrozumiteľnú spevnosť, citovú vrúcnosť a oplývajú množstvom zvukových figúr 

 
DIELO - hrdinská báseň; reprezentatívne dielo slovenskej literatúry; príbeh hrdinského boja za slobodu národa 

- využíva princíp monumentalizmu (ukotvenie deja do blízkosti výrazného objektu – hrad, vrch, bralo) 
- dej má ideové posolstvo 
- kolektívny hrdina 
- sylabický verš (13), rým AA BB 

 
1. ÚVOD: pred bojom = príchod Rímskeho cára k Dunaju ( slovanské územie), kde si postavil tábor; príchod 

slovanských poslov k cárovi, prednes posolstva: vítajú cára, ponúkajú dary (chleba a soľ), predstavujú skromné 
Slovensko a Slovanov, žiadajú cára aby im prezradil svoje úmysly; cár dary neprijíma, vysmeje poslov, chce si 
podmaniť Slovanov. 

2. JADRO: boj = pyšná odpoveď vyprovokuje Slovanov k boju; cár sa skryje; boj je nerovný a Slovania bojujú 
nebojácne, neboja sa zomrieť za svoju vlasť; v boji všetci Slovania padli 

5. Vysvetlite podstatu slovenskej romantickej literatúry. 
 

a) charakterizovať  romantizmus 
b) zvláštnosti  slovenského romantizmu 
c) analýza kľúčových diel: Detvan, Mor ho, Smrť Jánošíkova, Zakliata panna vo Váhu 

Andrej Sládkovič :  Detvan 

Samo Chalupka : Mor ho 
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3. ZÁVER: po boji = cár stojí na bojisku so sklopenými očami; hanbí sa za víťazstvo (mravne/eticky prehral), 
mravnými víťazmi sú Slovania, padli v boji za slobodu – vyšší mravný princíp 
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AUTOR  -   najmladší štúrovský básnik 
- čerpal z ľudovej poézie; písal vlastenecké a príležitostné básne, prekladal zo slovanskej a maďarskej poézie 

 
DIELO - lyricko-epická skladba (balada) 

- predspev + 9 spevov 
- dejová línia je pomerne slabá 
- isté životné obdobie hrdinu - konkrétne jeho  záver života 

 
 Hlavný hrdina – Jánošík v romantickom diele prechádza viacerými zmenami: ponáša sa na ľudového hrdinu z povestí, 
na romantického hrdinu, ktorý je pre ideál slobody ochotný aj zomrieť (aj zomiera) a na národného ako súčasť 
národného kolektívu, kde sa stáva symbolom Štúrovcov a revolúcie 

 
 Obsah jednotlivých spevov: 

I. Autor opisuje zbojníkov, ktorých prirovnáva k sokolom, ich oblečenie, lúpeže, ale aj prírodu 

II. Opis ako zajali Jánošíka (bez pomoci stareny by ho nezajali). Pri opise je použitý tradičný motív hrachu a čarovného 
opasku. Žiadajú od neho aby povedal kde ukryl poklad a pustia ho na slobodu. 

III. Opis Jánošíkovej milej, ktorá spomína na Jánošíka a žiali. 

IV. Opis pripútaného Jánošíka ku skale, ktorý sníva o slobode. Len sny ho vedia utešiť. Uvedomuje si blízkosť smrti 
a smúti za milou. 

V. Začína svitať, je deň Jánošíkovej popravy. Pre neho je to však noc. Spomína na časy svojej slobody. 

VI. Jánošík stojí na popravisku a ľudia sa začínajú modliť o jeho dušu. On počuje ako ho niekto volá a šibenicu vidí ako 
oltár voľnosti  (oslobodenie z tohto sveta). 

VII. Vo svojich predstavách vidí víly, ktoré ho vítajú a volajú k sebe. Sľubujú mu domov a lásku. Potom prehovorí 
k ľudom pod popraviskom. Lúči sa zo Slovenskom. Pribehne regiment ktorí nesie list od cisára, no Jánošík už umrel. 

VIII. Spomienka na Jánošíka a jeho družinu. Predzvesť o zlých časoch, ktoré prídu. 

IX. Rusálky a Víly ospevujú svadbu. Mystická svadba Jánošíka a kráľovnej víl – nesmrteľnosť 

X. 

 

AUTOR - najrevolučnejší, najromantickejší a najsubjektívnejší slovenský básnik 
-  jeden z najradikálnejších básnikov Štúrovskej generácie 

 
DIELO - subjektivizovaná balada (hlavná postava, autor, lyrický hrdina ... splynutie v jedno, subjektívne pocity) 

-  jazykom je štúrovská slovenčina, obsahuje veľa umeleckých jazykových prostriedkov 
 

 Dielo je rozdelené do troch častí, ktoré sa od seba líšia obsahovo aj  formálne: 
 

I. -  subjektivizovaná  časť 
- sylabický verš – trinásťslabičný 
- rým AA BB CC 
- zoznámenie s postavou divného Janka 
- hlavný hrdina nesie všetky typické znaky svetového romantizmu, na základe textu kritika hovorí o autocharakteristike 

autora: neustále pocity nepokoja, prenasledovania, pohŕdanie životom typické znaky romantického hrdinu 
- opis rodného kraja – Slovenska, opis prírody a prírodných scenérií 

 
II. -  epické jadro – samotný príbeh 

- sylabický verš – 6/7 slabičný verš 
- rým ABCB 
- v úvode sa zoznámime s ľudovou povesťou o zakliatej panne vo Váhu 
- v nasledujúcej gradácií deja sa hlavný hrdina rozhodne k odvážnemu činu – oslobodiť zakliatu pannu 
- hrdina sa vrhá do vĺn Váhu a zomiera – romantický čin: sloboda ako najvyššia hodnota, ochota obetovať seba samého 

pre slobodu iného, tragický záver konania hrdinu 
 

III. -  sylabický verš – trinásťslabičný 
- rým AA BB CC 
- obraz mŕtveho Janka na brehu rieky 

Ján Botto :  Smrť Jánošíkova 

Janko Kráľ : Zakliata panna vo Váhu 
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- malý pastierik prináša zvesť o Jankovej smrti 
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a) Romantizmus -  prvá polovica 19. storočia 

 Svetový romantizmus – román = nevšedný obsah a forma; 
– romantický = neobyčajný, fantastický, nekaždodenný, vysnívaný, „ako z románu“ 

Znaky romantickej literatúry: - zápas za slobodu (ideály, sny) človeka a národa 
- základný konflikt je spor sna (citu) a reality (rozumu) – uprednostnenie citu pred rozumom 
- autoštylizácia – jednota diela a činu – romantici romanticky píšu aj žijú 

POSTAVA - individualizmus: jednotlivec, samotár, nepochopený, nerozumie svetu ani sebe, žije vo svojich snoch 
- subjektivizmus: všetko hodnotí cez svoje vlastné ja 
- výnimočnosť: netypický, zvláštny, výnimočný (výzor, pôvod, vzhľad, vlastnosti) 
- titanizmus: za svoj sen je schopný bojovať proti všetkým a za všetkých 
- romantický čin: kľúčový moment boja za svoj sen 
- tragizmus: čin, vzbura končí tragicky 
- pesimizmus: vychádza z tragizmu – nie je šanca na úspech, romantický hrdina je vopred odsúdený k prehre 

Forma:  -  dominuje únik z reality – do sna alebo histórie 
- prelínanie epiky a lyriky (žánrový synkretizmus) – uprednostňovanie lyriky 

b)  Slovenský romantizmus  - spojený s vrcholným obdobím národného obrodenia – generáciou štúrovcov 
- definitívne rieši otázky spisovného jazyka – Štúrova kodifikácia 
- aktívne vystupuje v čase uhorskej revolúcie 1848/49 

Odlišnosti:  - nevzniká ako ostrý protiklad klasicizmu, ale plynule z neho vyrastá 
- základné princípy formuluje Štúr 
- nie je výrazne subjektívny 
- kolektivizmus: hrdina nie je sám za seba, vždy je súčasťou väčšieho národného kolektívu 
- optimizmus: obmedzuje pesimizmus najmä vo vzťahu k národnej budúcnosti (aj v najťažších chvíľach) 
- hrdina: má ľudový pôvod 
- uplatňujú sa prvky ľudovej slovesnosti:  tematické (história, zbojníci, Jánošík, ...) 

 formálne (sylabický veršový systém, pieseň, balada) 

c) analýza  kľúčových diel: 
 

  

AUTOR -   píše drobné lyrické básne;  vrchol tvorby :  Detvan, Marína 

DIELO  -   epicko – lyrická básnická skladba  (dej je obohatený o lyrické prvky) 
- vzniklo ako oslava slovenského ľudu - v popredí stoja idealizované kladné morálne vlastnosti späté s čistou 

krásou  slovenskej prírody 
- dej sa odohráva v období vlády Mateja Korvína v okolí Poľany 
- príbeh oslavuje zmysel pre spravodlivosť, je inšpirovaný Jánošíkovskou a Korvínovskou folklórnou tradíciou 
- v diele sa Sládkovičovi podarilo splniť záväzok, že po diele Marína napíše dielo, ktoré by prispelo k rozvinutiu 

národného povedomia Slovákov 
- môžeme ho rozdeliť na dve časti: 

    Lyrická časť sa vyznačuje nádhernými opismi kraja pod Poľanou - nachádzajú sa v nej aj reflexie 
o vlastnostiach slovenského ľudu a o perspektívach do budúcna 

    Epická časť Detvana je menej výrazná a tvorí ju súbor niekoľkých dejových epizód, z ktorých najvýraznejšie 
sú únos Eleny zbojníkmi a zabitie kráľovského sokola 

 
1. Martin: hlavná postava (chápeme ho ako prírodnú bytosť); nájdeme tu jeho narodenie (Poľana), jeho opis, 

charakteristiku, výchovu a detstvo 
2. Družina: Martin je v kruhu svojich rovesníkov; zoznámi sa s Elenou; nasleduje opis života obyčajných ľudí; 

Martin zachraňuje svoju milú z rúk zbojníkov; zabije kráľovského sokola; chce sa kráľovi priznať 
3. Slatinský jarmok: Martin sa stretne s kráľom; priznáva sa; kráľ uznáva jeho priznanie a odpustí mu; Martin dostane 

odmenu (koňa a postroj) za rozbitie zbojníckej družiny 
4. Vohľady:  kráľ sa pokúša získať srdce krásnej Eleny ale ona ho čestne odmieta 

5. Vysvetlite podstatu slovenskej romantickej literatúry. 
 

a) charakterizovať  romantizmus 
b) zvláštnosti  slovenského romantizmu 
c) analýza kľúčových diel: Detvan, Mor ho, Smrť Jánošíkova, Zakliata panna vo Váhu 

Andrej Sládkovič :  Detvan 
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5. Lapačka: Martina verbujú do armády kráľa Mateja (čierny pluk); Martin súhlasí, ale chce si ponechať svoje vrkoče, 
kroj, fujaru, valašku a Elenku ( symbol identity) 
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AUTOR - forma a jazyk jeho básní vychádzajú z ľudovej poézie 
- verše majú dramatický spád, zrozumiteľnú spevnosť, citovú vrúcnosť a oplývajú množstvom zvukových figúr 

 
DIELO - hrdinská báseň; reprezentatívne dielo slovenskej literatúry; príbeh hrdinského boja za slobodu národa 

- využíva princíp monumentalizmu (ukotvenie deja do blízkosti výrazného objektu – hrad, vrch, bralo) 
- dej má ideové posolstvo 
- kolektívny hrdina 
- sylabický verš (13), rým AA BB 

 
1. ÚVOD: pred bojom = príchod Rímskeho cára k Dunaju ( slovanské územie), kde si postavil tábor; príchod 

slovanských poslov k cárovi, prednes posolstva: vítajú cára, ponúkajú dary (chleba a soľ), predstavujú skromné 
Slovensko a Slovanov, žiadajú cára aby im prezradil svoje úmysly; cár dary neprijíma, vysmeje poslov, chce si 
podmaniť Slovanov. 

2. JADRO: boj = pyšná odpoveď vyprovokuje Slovanov k boju; cár sa skryje; boj je nerovný a Slovania bojujú 
nebojácne, neboja sa zomrieť za svoju vlasť; v boji všetci Slovania padli 

3. ZÁVER: po boji = cár stojí na bojisku so sklopenými očami; hanbí sa za víťazstvo (mravne/eticky prehral), 
mravnými víťazmi sú Slovania, padli v boji za slobodu – vyšší mravný princíp 

 
 

 

AUTOR  -   najmladší štúrovský básnik 
-  čerpal z ľudovej poézie; písal vlastenecké a príležitostné básne, prekladal zo slovanskej a maďarskej poézie 

 
DIELO - lyricko-epická skladba (balada) 

- predspev + 9 spevov 
-  dejová línia je pomerne slabá 
- isté životné obdobie hrdinu - konkrétne jeho záver života 

 
 Hlavný hrdina – Jánošík – poznáme dve polohy tejto postavy: reálny zbojník (odsúdený za činy) a spravodlivý (bohatým 

bral a chudobným dával – princíp idealizácie) 
- v romantickom diele však autor nedal Jánošíkovi ani jednu z týchto podôb 
- postava prechádza viacerými zmenami; ponáša sa na: 

- ľudového hrdinu z povestí 
- romantického hrdinu, ktorý je pre ideál slobody ochotný aj zomrieť (aj zomiera) 
- národného ako súčasť národného kolektívu, kde sa stáva symbolom Štúrovcov a revolúcie 

 
 Obsah jednotlivých spevov: 

 
I. Autor opisuje zbojníkov, ktorých prirovnáva k sokolom, ich oblečenie, lúpeže, ale aj prírodu 

 
II. Opis ako zajali Jánošíka (bez pomoci stareny by ho nezajali). Pri opise je použitý tradičný motív hrachu a čarovného 

opasku. Žiadajú od neho aby povedal kde ukryl poklad a pustia ho na slobodu. 
 

III. Opis Jánošíkovej milej, ktorá spomína na Jánošíka a žiali. 
 

IV. Opis pripútaného Jánošíka ku skale, ktorý sníva o slobode. Len sny ho vedia utešiť. Uvedomuje si blízkosť smrti 
a smúti za milou. 

 
V. Začína svitať, je deň Jánošíkovej popravy. Pre neho je to však noc. Spomína na časy svojej slobody. 

 
VI. Jánošík stojí na popravisku a ľudia sa začínajú modliť o jeho dušu. On počuje ako ho niekto volá a šibenicu vidí ako 

oltár voľnosti  (oslobodenie z tohto sveta). 
 

VII. Vo svojich predstavách vidí víly, ktoré ho vítajú a volajú k sebe. Sľubujú mu domov a lásku. Potom prehovorí 
k ľudom pod popraviskom. Lúči sa zo Slovenskom. Pribehne regiment ktorí nesie list od cisára, no Jánošík už umrel. 

 
VIII. Spomienka na Jánošíka a jeho družinu. Predzvesť o zlých časoch, ktoré prídu. 

 

Samo Chalupka : Mor ho 

Ján Botto :  Smrť Jánošíkova 
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IX. Rusálky a Víly ospevujú svadbu. Mystická svadba Jánošíka a kráľovnej víl – nesmrteľnosť 
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AUTOR - najrevolučnejší, najromantickejší a najsubjektívnejší slovenský básnik 
-  jeden z najradikálnejších básnikov Štúrovskej generácie 

 
DIELO - subjektivizovaná balada (hlavná postava, autor, lyrický hrdina ... splynutie v jedno, subjektívne pocity) 

-  jazykom je štúrovská slovenčina, obsahuje veľa umeleckých jazykových prostriedkov 
 

 Dielo je rozdelené do troch častí, ktoré sa od seba líšia obsahovo aj  formálne: 
 

I. -  subjektivizovaná  časť 
- sylabický verš – trinásťslabičný 
- rým AA BB CC 
- zoznámenie s postavou divného Janka 
- hlavný hrdina nesie všetky typické znaky svetového romantizmu, na základe textu kritika hovorí o autocharakteristike 

autora: neustále pocity nepokoja, prenasledovania, pohŕdanie životom typické znaky romantického hrdinu 
- opis rodného kraja – Slovenska, opis prírody a prírodných scenérií 

 
II. -  epické jadro – samotný príbeh 

- sylabický verš – 6/7 slabičný verš 
- rým ABCB 
- v úvode sa zoznámime s ľudovou povesťou o zakliatej panne vo Váhu 
- v nasledujúcej gradácií deja sa hlavný hrdina rozhodne k odvážnemu činu – oslobodiť zakliatu pannu 
- hrdina sa vrhá do vĺn Váhu a zomiera – romantický čin: sloboda ako najvyššia hodnota, ochota obetovať seba samého 

pre slobodu iného, tragický záver konania hrdinu 
 

III. -  sylabický verš – trinásťslabičný 
- rým AA BB CC 
- obraz mŕtveho Janka na brehu rieky 
- malý pastierik prináša zvesť o Jankovej smrti 

Janko Kráľ : Zakliata panna vo Váhu 



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

 
 

a) Realizmus – druhá polovica 19. storočia = dominantné obdobie, ale realistické trendy existujú v umení dodnes 
– vznikol vo Francúzsku – výtvarné umenie – názov použila skupina maliarov pre názov vlastnej výstavy 

po tom, čo ich odmietla francúzska akadémia 
– umenie, ktoré realitu považuje za inšpiráciu aj estetický ideál 
– cieľom je pravdivé zobrazenie reality 
– postavený je jednoznačne na filozofii pozitivizmu= na faktoch, ktoré sú pozitívne dokázateľné vedou, 

pričom nevysvetľuje prečo sa veci dejú, ale ako 

Znaky realistickej literatúry: - konflikt –je vždy reálny, respektíve vždy konflikt 2 realít 
- postava - je vždy typom = nesie všetky vlastnosti svojej vrstvy, komunity alebo charakteru 
- jazyk - jazyk je tiež súčasťou typizácie 
- prostredie  - realistické, pričom prevláda  nižšia spoločenská vrstva 
- objektivita - autor a jeho rozprávač zachováva maximálny odstup, jeho úloha je nezaujato 
opísať realitu 

Forma:  - dominuje próza, pričom posilnený objektivizmus dáva literatúre nádych vedeckých  textov 
- francúzsky spisovateľ Balzac nazýva svoje diela štúdiami 

 
b) analýza  kľúčových diel: 

 
  

DIELO – román (francúzsky realizmus) 

POSTAVY: - Jean Joachim Goriot - bývalý cestovinár, trpezlivý, činorodý, neúnavný, rýchly v podnikaní, predvídavý, 
obetavý k svojím dcéram, sporivý. 

-  grófka Anastasie de Restaud – staršia Goriotova dcéra, otca pozná len keď potrebuje hmotne pomôcť, sebecká 
-  barónka Delphine de Nucingen – mladšia Goriotova dcéra, márnivá, mala rada peniaze, otca milovala viac ako 

Anastasie, závidela jej, bola milenkou Eugena deRastignaca. 
- Eugen de Rastignac – pochádzal z chudobnej rodiny, študent práv, tuži po majetku a spoločenskom postavení 
- pán Vautrin – štyridsiatnik, ochotný, vo všetkom sa vyznal, bývalý trestanec, pracoval na galejach 

 
OBSAHOVÁ  ANALÝZA: 
» Hlavná myšlienka: chorobná láska otca k dcéram; nevďačnosť dcér k otcovi - autor kritizuje honbu za majetkom a 
peniazmi a nezdravý vzťah otca k dcéram, ktorý svoje dcéry rozmaznáva, dá im čo chcú; chcel na nich preniesť lásku k 
zomrelej manželke; snaží sa im zabezpečiť budúcnosť a šťastie po materiálnej stránke; rozdelil svoj majetok; toleroval ich 
využívanie; dokázal sa pre ne obetovať 
» Túžba po bohatstve - prejavuje sa vo vypočítavosti dcér - za otcom chodili len kvôli peniazom; vydali sa kvôli peniazom 
a postaveniu; šudent Rastignac sa tiež túžil dostať do vyššej spoločnosti 
» Vzťah dcér k otcovi - boli vypočítavé; otca využívali pre peniaze; nechodili ho navštevovať; hanbili sa za neho; zomieral 
sám a ani na pohreb mu neprišli 

 
OBSAH: Po smrti svojej manželky, otec Goriot prenesie všetku svoju lásku na jeho dve dcéry - Anastasiu a Delphine. Aby im zabezpečil 
budúcnosť, vydá ich za bohatých mužov. Anastasie dostane za muža grófa, Delphine sa ujde bankár. Otec Goriot sa usadí v chudobnom 
penzióne, aby bol čo najbližšie k svojim dcéram. Ony, vedomé si veľkej otcovskej lásky, začnú ju vypočítavo zneužívať a ťahajú z neho 
peniaze, až kým nevyjde na mizinu. Vôbec im na ňom nezáleží, dokonca ho prinútia predať i vlastný dom a netrápi ich že kvôli nim býva 
v penzióne pani Vanquerovej. Ale otec im neprestajne dôveruje, za ne by dal aj ruku do ohňa. Otec Goriot sa v penzióne zoznámi so 
študentom Rastignacom Eugenom z vidieku a stanú sa priateľmi. Ten sa vďaka svojej majetnej sesternici dostane medzi francúzsku 
smotánku, kde stretáva Delphine, ktorá sa stáva jeho milenkou. Medzitým, kým si obe sestry užívaju, otec Goriot vážne ochorie. Vie, že 
smrť sa blíži, a zatúži naposledy vidieť svoje dcéry. Ony ho nechajú však zomrieť osamote, osud ich otca je im ľahostajný. Anastasie 
dobehla neskoro, bol už mŕtvy a ona všetky svoje zlé činy voči otcovi oľutovala. Na pohreb príde iba sluha a verný priateľ Rastignac. Bol 
z toho veľmi smutný a rozhodol sa, že sa za to grófkam pomstí. na náhrobný kameň dal napísať: „Tu odpočíva pán Goriot, otec grófky 
deRestand a barónky deNuncigen, pochovaný na trovy dvoch študentov.“ Na koniec sa Rastignac vyhráža celej parížskej spoločnosti a 

6. Vysvetlite podstatu svetovej realistickej literatúry 
 

a) charakterizovať realizmus + znaky literatúry a forma 
b) analýza kľúčových diel: Honoré de Balzac – Otec Goriot, Gogoľ – Mŕtve duše, Tolstoj – Anna Karenina, 

Dostojevský – Zločin a trest 

Honoré de Balzac : Otec Goriot 



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

ide odvážne v ústrety svojim cieľom. 
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DIELO - nedokončený spoločenský román zameraný na kritiku statkárskeho nevoľníckeho systému v Rusku 
- prináša obraz ruského vidieka a ruských statkárov v 19. storočí, ruský realizmus 

DEJ: Hrdina románu, dobrodruh a budúci podnikateľ Čičikov, sprevádzaný kočišom Selifanom a sluhom Petruškom, 
cestuje po Rusku a od statkárov skupuje „mŕtve duše“, teda nevoľníkov, ktorí zomreli, ale v úradných listinách figurujú ako 
živí. Chce s nimi „podnikať“ – dať ich do zálohy alebo dostávať na nich dotácie v inom kraji. Počas svojich ciest stretáva 
rôzne typy ľudí, najmä statkárov a úradníkov. Jeho konanie napokon odhalia, a preto musí ujsť. Je však rozhodnutý 
pokračovať vo svojich aktivitách inde. 

ANALÝZA: 
- výrazným znakom uvedeného románu sú prenikavé charakteristiky jednotlivých postáv - Čičikov - ľstivý a lakomý 

mystifikátor, majstrovsky využíva dobové pomery na svoje obohatenie 
- v portrétoch jednotlivých úradníkov, statkárov (vydierač Psovský, činu neschopný Ľubeznický, podvodník a falošný hráč 

Nozdrev, ...) vyjadril autor kritiku úpadkovosti ruského feudálneho  systému 
- osobitou črtou uvedeného románu sú lyrické vložky, najmä výrazné opisy ruskej prírody, úvahové pasáže 

(napr. o údele človeka, o povinnostiach človeka, o umení, o Rusku, ...) 
 

  

DIELO  -  v knihe prevažuje uvedomelé, morálne i historické hľadanie 
- spoločenský román z obdobia ruskej šľachty -  využitím symbolických motívov autor vyjadruje nesúhlas 

s vývojom Ruska 
- román zachytáva manželskú a mileneckú krízu, ale skúma tiež spoločnosť nahliadnutím do ľudských vzťahov a 

do vnútra samotného človeka 

TÉMA: hlavná: vzťah Anny s manželom a milencom Vronským, kvôli ktorému sa všetkého vzdáva a spoločnosť sa k nej 
obracia chrbtom 

vedľajšia: osudy ďalších postav - Dolly s manželom, Kitty, Levin (existenčné otázky, hľadanie zmyslu života, 
symbolika, autorovo stotožnenie s vtedajších Ruskom). 

DEJOVÁ ANALÝZA: Expozícia: život ruskej spoločnosti, Anna sa zoznamuje s Vronským 
Kolízia: láska medzi Annou a Vronským 
Kríza: rozpad manželstva, kritika spoločnosti 
Záver: tragický - Annina samovražda 

OBSAH: Anna Kareninová prichádza na návštevu do rodiny svojho brata. Na stanicu sa stretáva s Vronským, ktorý je nápadníkom Kitty, 
sestry jej švagrinej. Kitty je do neho zaľúbená, ale Vronský nepomýšľa na manželstvo s ňou. Vronský sa na prvý pohľad zamiluje do         
Anny. Na plese vyhľadáva každú príležitosť, aby mohol byť s ňou, dokonca s ňou odcestuje aj do Petrohradu. Ľudia sa jej za chrbtom 
smejú, že sa vrátila s tieňom Vronského. Karenin sa snaží svojej žene dohovoriť, ale manželstvo sa nedá zachrániť. Anna sa manželovi 
prizná, ale odmietne ponúkaný rozvod, lebo nechce prísť o syna. Odíde s Vronským na dlhý pobyt do cudziny, aby neboli na očiach 
spoločnosti. 
Anna sa po roku s Vronským vracia, narodila sa im nemanželská dcéra. Spoločnosť ich odmieta, neprijímajú ich v salónoch, Anna začne 
trpieť samotou. Rozhodne sa ísť do divadla, kde ale vyvolá škandál. Istá dáma odmietne sedieť vedľa takej, ktorá verejne priznala svoj 
mimomanželský pomer. Anna s Vronským žije neustále v strese, začne žiarliť na Vronského, smúti za svojím synom. V deň synových 
narodením vošla tajne do domu a zistila, že syna presviedčajú, že zomrela. Karenin pošle syna do internátnej školy, kde na matku pomaly 
zabúda. Anna túži po smrti. Jedného dňa sa hodí pod vlak na tej istej stanici, kde prvýkrát videla Vronského. Vronský smúti a po čase       
odíde s vojenskou jednotkou do Srbska. Dcérku Anny a Vronského si zoberie na výchovu Karenin. 

 
  

DIELO -  ruská literatúra 
- psychologický román 
- autor vykresľuje individualizmus so zobrazením hlavných čŕt spoločenskej situácie vtedajšom Rusku 

DEJ: Román je príbehom chudobného petrohradského študenta Rodiona Raskoľnikova, ktorý spáchal lúpežnú vraždu, je z 
nej však obžalovaný nevinný človek. Raskoľnikov zabil starú úžerníčku a jej sestru. Zahladil stopy zločinu, ale nedokázal 
sa zbaviť pocitu viny, strachu a neistoty. Nastala u neho duševná kríza, pribudli zdravotné problémy. V ťažkých okamihoch 
sa mu snaží pomôcť Soňa Marmeládová, ktorá ho presvedčí, aby sa k zločinu priznal. Raskoľnikova odsúdia na osem rokov 
nútených prác. Spolu so Soňou odchádza na Sibír, aby si tam odpykal trest. 

ANALÝZA: 
- román kladie čitateľovi morálne otázky o zmysle ľudskej existencie, o svedomí, o previnení, o odplate, o treste 
- román núti čitateľa zamyslieť sa nad tým, akú úlohu zohráva človek voči spoločnosti a naopak spoločnosť voči človeku 
- na postave hlavného hrdinu si všíma rozpoltenosť ľudskej duše a nepriamo ukazuje, ako aj silná osobnosť môže 

stroskotať v konflikte s asociálnym prostredím 

Nikolaj Vasilievič Gogoľ :  Mŕtve duše 

Lev Nikolajevič Tolstoj :  Anna Karenina 

Fiodor Michajlovič Dostojevskij :   Zločin  a trest 
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- autor ukazuje absurdnosť systému 
- v diele sa autor veľmi nevenuje opisu prostredia – viac sa venuje hlbokej analýze ľudského vnútra a ľudskej duši 
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a) OBRAZ ZEMIANSTVA – druhá polovica 19. storočia = obdobie slovenského realizmu, ktoré sa rozvíja s istým 
oneskorením 

 
PROBLEMATIKA: Otázka zemianstva je nosnou témou prvej vlny slovenského realizmu 

 
PREČO? Sociálna situácia vytvorila opäť priestor pre otvorenie diskusie o tom, kto by mal byť vedúcou silou národného 
obrodenia a vzhľadom na pretrvávajúce feudálne prežitky v Uhorsku sa uvažuje o mieste a význame zemianstva 

 
ZEMIANSTVO - je najnižšia šľachta - ešte stále má nejaké výsady 

- mohlo by ovplyvniť vývoj 
- väčšinou má slovenský pôvod ALE! z hľadiska sociálneho vývoja je v úpadku 

 
POHĽAD SPISOVATEĽOV: najvýznamnejším spôsobom k tejto téme prispeli: 

 Vajanský: ponúka postavu ako model = robí to, čo by mala robiť => odklon od realizmu, dokonca niektorí tvrdia, že 
postavy , „šuštia papierom“. V jeho pohľade majú zemania šancu, majú možnosť sa zmeniť a postaviť sa do čela národa. 

Hviezdoslav: má kritický pohľad, vidí úpadok zemianstva (majetkový, mravný, medziľudský), ale snaží sa nájsť spôsob 
záchrany  => spojenie s ľudom, ktoré považuje za zdravé jadro národa 

 Kukučín: podľa kritikov „vyprevadil zemianstvo na smetisko“ - jeho pohľad je najkritickejší - zemianstvo nemá šancu ani 
na záchranu, je odsúdené na zánik (je to možno preto, že väčšina Kukučínovej tvorby je už v duchu 2. vlny realizmu) 

 
 

b) analýza  kľúčových diel: 
 
 

 

DIELO - spoločenský román 
- téma: zemianstvo a jeho vzťah k národnému životu 

 
POSTAVY: 

 
Stanislav Rudopoľský - hlavná postava - mladý zeman (autor ho pohŕdavo označuje za kozmopolitu - je „všade doma“ 
a súčasne „bez domova“); má slovenské korene, ale vyrastal v cudzine, domov prichádza aby v Rudopolí prevzal dedičstvo 
- je modelovou postavou, prichádza vzdelaný, skúsený, plný energie, ale bez vzťahu k domovu, bez pocitu zodpovednosti 
za majetok a bez národného profilu 
- pod vplyvom viacerých postáv sa začína meniť: 

 
 Statkár Vanovský mu ukáže hodnotu pôdy, jeho zodpovednosť za pôdu a ľudí, ktorí sú s ňou zviazaní; ukáže mu nutnosť 

domáceho vlastníctva pôdy a previazanosť so všeobecným blahobytom 
 Učiteľ Tichý v ňom prebudí záujem o veci národné (o vlastné korene, jazyk, kultúru) 
 Adela Rybárička je mladá vdova, ktorá má dosť majetku, je veľmi liberálna a sebavedome vstúpila do sveta mužov. 

Zúčastňuje sa a organizuje zábavy, sama sa venuje svojmu majetku. Rada je v spoločnosti. Časť komunity 
rada vyhľadáva jej spoločnosť, druhá ju ohovára a vyhlasuje za nemravnú. Rudopoľský sa do nej zaľúbi. 
V závere sa zavŕši jeho vzťah s Rybáričkou, Stanislav sa charakterovo úplne zmení a metaforicky 
predstavuje suchú ratolesť, ktorá sa zazelenela, oživila a vdýchla zemianstvu nový život. 

 
- autor na postave Rudopoľského chce zdôrazniť, že aj jednotlivci môžu byť prospešní pre slovenský národ, ale zároveň  

7. Charakterizujte obraz zemianstva v slovenskej realistickej literatúre. 
 

a) charakteristika, problematika,  pohľad spisovateľov 
b) analýza kľúčových diel:  Hviezdoslav - Ežo Vlkolinský, Kukučín - Keď báčik z  Chochoľova, 

Vajanský - Suchá Ratolesť 

Svetozár Hurban Vajanský:  Suchá ratolesť 
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si uvedomuje, že zemania sú len suchou ratolesťou na pni slovenského národa 
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DIELO -  epická báseň 
- v rámci Hviezdoslava toto dielo zaraďujeme do „ veľkej epiky“ 
- v popredí je v intímny rodinný konflikt, ktorý ale rieši omnoho zložitejší spoločenský problém: 

Aká je pozícia zemianstva a kam zemianstvo vlastne smeruje ? 
 

POSTAVY A DEJ: 
 

 Ežo – jediný syn zemianskej rodiny, budúci dedič titulu a majetku, ale odmieta sa oženiť podľa matkiných želaní, chce sa 
oženiť z lásky;  na svoje zemianstvo si nepotrpí a nemá problém zobrať si za ženu sedliačku 

 Žofka – pochádza zo sedliackej rodiny, dokonca je vzdelaná príbuzná, a je aj v majetnej rodine ALE !! chýba jej titul 
Estera – prísna matka a vdova, je hrdá zemianka, odmieta synovu nevestu, pretože je sedliačka ktorá nemá zemiansky titul; 

Ežo sa nevzdá svojej Žofky a matke nechce ustúpiť. Odchádza z domu a útočisko nájde u strýka Elijáša – ktorý je 
tiež zeman. S Ežovími názormi veľmi nesúhlasí, ale urobí všetko aby nahneval Esteru. Dokonca mladým vystrojí 
svadbu. Začínajú na svojom a po svojom a zdá sa, že rodinné vzťahy sa rozpadli. Nakoniec rozvrátenú rodinu spojí 
Benko – Ežov a Žofkin syn. 

 
Nerovnosť je historický prežitok a individuálne znakom spiatočníctva. Ežo vyhlasuje, všetci sú si rovní. V riešení problému 
vidíme prezentovanie Hviezdoslavovho pohľadu na problém. Zemianstvo je historický prežitkom, jeho stav je opísaný 
nelichotivo a sobáš symbolizuje spojenie zemianstva a ľudu. 

 

 

AUTOR – ťažiskom jeho tvorby je poviedková tvorba 
 

DIELO  -  humoristicko-satirická poviedka 
- tematicky sa venuje slovenskej dedine 
- nachádzame tu analýzu mravných a spoločenských vzťahov 
- autor sa „pozerá očami a hovorí jazykom dedinského človeka“ 
- opis postáv je realistický, ale negatíva autor stvárňuje s láskavým humorom a jemnou  iróniou 

+ vždy im dáva druhú šancu – konce sú harmonické 
 

DEJ: Dej sa odohráva na Oravských dedinách Kameňany, Chochoľovo, Domanice. Hlavným predstaviteľom je Aduš 
Domanický – zeman, ktorý už vo svojom mene má naznačený úpadok zemianstva (doma – nič). Navonok je pyšný 
a majetný, hrdý na svoj pôvod, no v skutočnosti jeho majetok upadá. V krčme sa chváli aké veľké gazdovstvo má, vzácne 
kone, psa, najlepší jačmeň. Začuje ho obchodník Ondrej Tráva a dohodnú sa na predaji jačmeňa. Ondrej dáva zálohu a Aduš 
sľúbi, že pošle Ondrejovi jačmeň domov. Avšak jačmeň dlho neprichádza, preto sa Ondrej vyberie za Adušom. Do dediny 
dorazil večer, preto prespí v krčme, kde mu vysvetľujú, že Domanický nemá nič, hospodárstvo mu chátra a čaká len na 
smrť jeho strýka, ktorý má veľké majetky. Jediným bohatstvom Domanického sú jasene, ktoré rastú pri hroboch jeho 
predkov. Počas stretnutia Domanického s Ondrejom sa zeman vykrúca a klame, prečo nedodal jačmeň. Ondrej chce 
vrátenie peňazí, ale Aduš ich už nemá, preto navrhne, aby mu Aduš dal jasene. Domanický nemôže zneuctiť hroby svojich 
rodičov, preto sa ku všetkému prizná, chce sa polepšiť a dohodne sa na vrátení peňazí. 

 
JAZYK:  jednoduchý jazyk s množstvom prirovnaní; využíva najmä protiklad (Aduš a Ondrej) a situačný humor. 

P. O. Hviezdoslav :    EžoVlkolinský 

Martin Kukučín : Keď báčik z Chochoľova umrie 
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Slovenský realizmus delíme na dve  vlny: 
 

1. Tematicky zviazaná s témou zemianstva Hviezdoslav, Kukučín 
2. Zaznamenáva odklon od národnej témy a zameriava sa na sociálnu problematiku, domovským prostredím je 

slovenská dedina, venuje sa sociálnej realite, snaží sa pochopiť sociálne vzťahy, hľadá príčiny konfliktov; 
východiská sociálnych konfliktov sú ukryté v textoch a málokedy sú vyjadrené priamo 

 
Autori druhej vlny ponúkajú odlišné pohľady a prístupy k téme i postavám: 

 

 

- predstaviteľ prvej ale aj druhej vlny slovenského realizmu 
- tematicky spojený najmä s dedinou, nájdeme tu analýzu mravných ale aj spoločenských mravov 
- pozerá sa a hovorí jazykom dedinského človeka, má rád svoje postavy 
- opis postáv je realistický, ALE! negatíva znázorňuje s láskavým humorom a jemnou iróniou, autor dáva postavám 

druhú šancu a konce sú harmonické 
- Kukučín zobrazuje vo svojich dielach hranicu storočí, zobrazuje zásadné zmeny, ktorými sa slovenská dedina mení 
- ťažiskom jeho tvorby je poviedková tvorba 
- dopracoval sa až k románu: Dom v stráni 
- románový cyklus: Mať volá 

Rysavá jalovica – humoristická poviedka s jednoduchým dejom, kritika alkoholizmu 
- Kukučínov humor je jemný, láskavý, súcitný 
= Adam Krt sa vyberie na jarmok predať kapce, nakúpiť pár vecí do domácnosti a jalovicu. Tú kúpi od 

svojho suseda Adama Trnku. Uviažu jalovicu pred krčmou, v ktorej idú zjednať cenu a zapiť oldomáš. 
Medzitým Trnkova žena, nevediac, že jalovica je už predaná, odvedie ju domov. Podnapitý Adam hľadá 
jalovicu až do polnoci. Žena sa veľmi hnevá a vyženie ho z domu. Adam sa zamestná na píle. Po čase sa 
vracia domov so zarobenými peniazmi žene Eve sľúbi, že už nikdy nebude piť. Svoj sľub dodrží a stane 
sa z neho bohatý gazda. 

Neprebudený  -  tragická poviedka 
- hlavná postava Ondráš Machuľa – slabomyseľný chlapec, dedinský pastier husí - autor ho vykreslil 

s veľkým súcitom 
= Ondráš je sám, bez rodičov, pasie husi a sníva o šťastí. Prichádza za ním richtárova dcéra Zuzka 

Bežanovie, žartuje s ním a sľúbi sa mu za ženu. Ondráš žartu uverí. U Bežanov sa chystá svadba. 
Aj Ondráš sa začne pripravovať. Nevie pochopiť, že Zuzka tancuje s iným – s Janom Dúbravovie, že jeho 
si vôbec nevšíma. V dome nečakane vypukne požiar. To je predzvesť pastierikovej tragédie. Keď začne 
horieť maštaľ, v ktorej boli zatvorené jeho milované husi, vrhne sa do plameňov a zahynie. Tragédia 
tejto postavy spočíva najmä v nevyliečiteľnej duševnej chorobe, ktorá bola dôsledkom zlých sociálnych 
pomerov. 

 
 

- predstaviteľka druhej vlny slovenského realizmu 
- do popredia sa dostáva sociálna téma; rovnako je pre ňu typickým prostredím slovenská dedina a opisuje život 

dedinskej inteligencie 
- na rozdiel od Kukučína má veľmi tvrdý pohľad – s ironickým až satirickým tónom; svojím postavám nedáva druhé 
šance; riešenia konfliktov nie sú harmonické; často sa do konfliktu dostáva osobný život postáv a majetok 

- tvrdý nekompromisný postoj má aj k ženským postavám a k téme lásky – bez ilúzií a sentimentu 
- celkovo dielo hodnotíme ako kritický až pesimistický realizmus 

 
Ťapákovci – novela, jedno z vrcholných diel, najkritickejšie dielo 

- ponúka iný pohľad na patriarchálnu rodinu a konzervatívny život slovenskej dediny 
- prezývky pridávané k menám vystihujú charakterové vlastnosti postáv 
= odvážna kritika zaostalosti a lenivosti v jednej početnej rodine - je ich 16, všetci sa tlačia v jednom dome, 

sú pohodlní, málovravní, leniví, novoty ich nezaujímajú; riadia sa tradíciami svojich dedov; z rámca rodiny 
sa vyčleňujú dve postavy: Anča – kalika – zmija – 30- ročná stará dievka (najtragickejšia postava) 

- túži po láske  a vlastnej rodine, ale zostáva jej len vyšívanie pre nevesty 
 Iľa – kráľovná – najaktívnejšia postava: snaha o zmenu rodiny 

Konflikt v poviedke tvorí napätie medzi Iľou, ktorá sa snaží zmeniť zaostalý spôsob života rodiny. 

8.  Charakterizujte sociálne a citové konflikty v dielach druhej vlny slovenského realizmu 

Martin Kukučín 

Božena Slančíková Timrava 
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Iľa napokon presvedčí aspoň svojho muža Paľa, aby sa osamostatnili a presťahovali sa do nového domu. 
V poviedke teda víťazí pokrokovejší názor na modernejší a kultúrnejší spôsob života na dedine. 



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

Za koho ísť – poviedka 
= Dievča prichádza na dedinu ku svojmu ujcovi a chce sa vydať. K dedine cíti určitý odpor, lebo si myslí, že 

tam nieto žiadnej inteligencie. Tetka ju ubezpečuje, že tu si niekoho isto nájde, lebo majú dvoch nových 
učiteľov, oboch mládencov súcich na ženenie. Na druhý deň jej ujec predstaví oboch učiteľov. Pozval ich k 
sebe domov. Obaja sa do nej zaľúbili. Dievča teraz stojí pred otázkou ktorého si vybrať. Rozhodne sa pre 
toho, ktorí ju má radšej. Kvôli tomu sa z Búta a Mišova sa stali nepriatelia. Obaja sa o ňu začnú biť, ale ona aj 
tak nevie, ktorí ju má radšej. Preto si vymyslí, že je chorá. Chce zistiť, kto sa o ňu bude starať viac. Bút ju 
začne obskakovať, kým Mišov si ani nevšimne, že je chorá. Začína pochybovať o jeho láske. Ujo chce, aby si 
vzala Mišova, ktorý keď s dievčinou zostal sám, vyznal jej, čo cíti. Ona, hoc sa jej páčil, vyhnala ho preč. Ujec 
s tetkou jej dohovorili, prišli jej rodičia a tak aj na ich naliehanie si vzala Mišova. Mišov sa pomeril s Bútom 
a všetci žili v úplnej zhode. 

- záver by sa mohol zdať napriek všetkému dobrý, keďže dievča sa nakoniec vydalo ALE! celkový opis 
 (charakteristika postáv a opis vzťahov) vyznieva veľmi negatívne a tvrdo 

 
Bez hrdosti - novela 

- skladá sa zo štyroch kapitol bez názvu 
- dejová línia je slabá, dôraz je na tom, čo sa deje vo vnútri postavy 
- aj keď je tu naznačený príbeh mladého kňaza, ktorý sa chce ženiť, ale jeho nevesta je chorá alebo sa jej do 

vydaja nechce, sledujeme predovšetkým prežívanie lásky Miliny Adamčíkovej k Samovi Jablovskému. Nejde 
o žiadne dramatické zvraty - mladý muž naznačí, že má o ňu záujem, aby po chvíli venoval svoju pozornosť 
inej, lebo vie, že Milinu to bude trápiť. 

 
 

 

- písal poviedky a divadelné hry 
- námety čerpal z dedinského prostredia 
- jeho poviedky majú monografický charakter (spracúva úzko vymedzenú tému) 
- dej sa sústreďuje okolo jednej postavy alebo jedného príbehu, (postavy opisuje tak, že vzbudzujú u čitateľa súcit) 
- príbeh rozpráva niektorá postava alebo sám autor ako rozprávač priamo zúčastnený v deji 
- Tajovský sa zameriava na dedinský ľud, jeho dobré i zlé vlastnosti - na rozdiel od Kukučína, ktorý sa iba zhovievavo 

usmieva nad chybami dedinského ľudu, Tajovský ich ostro kritizuje a obviňuje spoločnosť, ktorá je za ne zodpovedná 
- kritici ho označili nelichotivým prívlastkom – „Tupiteľ slovenského národa“ – sociálna realita, ktorú opisuje je taká biedna, 
že sa niektorým zdá, že hanobí národ 

 
Maco Mlieč – monografická poviedka (autor zobrazuje život najbiednejších) 

= Maco Mlieč prišiel do služby k bohatému richtárovi ako 18 – ročný mládenec. U neho pracoval celý život za 
jedlo, šaty, tabak a prísľub, že ho doopatruje do smrti. Maco sa v práci úplne zničil. Spustol, zanedbal svoj 
zovňajšok. Pred blížiacou sa smrťou prišiel za gazdom, aby sa s ním porátal. Gazda mu vystrojil parádny 
pohreb. Celá obec ho chválila. Iba sluhovia vedeli, že ho mal za čo takto pochovať. 

- autor tu zobrazil dva svety - chudobných a bohatých, ktorí žijú zatiaľ vedľa seba bez otvoreného konfliktu 
- v tomto diele vidíme fyzickú slabosť, sociálnu biedu (k sebe samému – ľahostajnosť k životu) ale aj ľudský 

 rozmer najmä v záverečných scénach, v rozhovore medzi Macom a gazdom 
 

Mamka Pôstková – poviedka krátkeho rozsahu 
-  dej je statický – zameraný na jednu hlavnú postavu 
-  autor účinne vzbudzuje ľútosť a súcit s hlavnou postavou 
-  autor ukazuje „malosť“ hlavnej postavy – fyzická („ako dieťa“) 

sociálna chudoba (negramotnosť, ťažký život) 
 „veľkosť“ hlavnej postavy – čestná, pracovitá, stará sa o rodinu, sama je chudobná ALE! 

so sociálnym cítením, nechce byť na obtiaž 
= príbeh opisuje veľmi ťažký osud mamky Pôstkovej – bola to chudobná žena, ktorá sa vyznačovala 

svojou jednoduchosťou, skromnosťou a vzrastom sa podobala asi na 10 až 11 ročné dieťa. Celý život 
poctivo pracovala, ale nedokázala ani tak vyžiť. Jej muž bol pijan, nechcelo sa mu pracovať. Jej syn šiel 
v rovnakých šľapajach. Po smrti otca vyhodil matku z domu, zarábala si pečením chleba a ešte 
pomáhala neveste živiť deti. Peňazí bolo málo, tak na jar šla a pole sadiť repu. Zarobila dosť, ale 
peniaze si dala odložiť gazdovi, ktorý jej ich však všetky prepil. V zime si zlomila ruku a šla do 
nemocnice. Synovi sa pohlo svedomie a vzal ju k sebe. Postupne predala všetky šaty, aby mali čo jesť. 
Poslednú perinu predala na jar, aby mohla splatiť pôžičku v banke. Znovu sa chystala na pole sadiť 

Jozef Gregor Tajovský 
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repu, aby si zarobila na pohreb. 
- opísaný ťažký osud ženy, ktorá aj keď nič nemá chodí splácať dlžobu aby mohla v pokoji zomrieť 
- vyzdvihnutie pracovitosti, obetavosti a čestnosti a kritika lenivosti a opitosti 
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PAVOL ORSÁGH HVIEZDOSLAV (1949 – 1921) 
 

- narodil sa, žil a zomrel na Orave;  pochádza zo zemianskej rodiny 
- po gymnáziu odišiel študovať právo, zúčastňoval sa na príprave almanachu 
- pracoval na súde – cyklus Sny mladosti 
- odchádza na Oravu kde vznikajú jeho vrcholné diela lyriky a epiky 
- vracia sa späť do Prešova kde prežíva ťažké vojnové roky 

 
 

-  je to najväčší slovenský básnik 

- pseudonym Hviezdoslav si zvolil preto, že chcel, aby jeho tvorba obsahovala všetko od zeme po hviezdy 

- písal lyriku, veršovanú epiku, veršovanú drámu 

- založením je parnaista – (Parmaz – vrch v Grécku – sídlo múz) - vyznával dokonalú formu 

-  predstaviteľ  realizmu -  aj napriek dominancii prózy v tomto období reprezentuje  básnickú tvorbu vysokej kvality 
 
 
 
Členenie tvorby: 

 
Ø LYRIKA: patrí sem viacero básnických cyklov ktorých ústrednou témou je príroda, spoločenská, národná, sociálna 

tématika: Letorosty I. II. III. , Prechádzky letom, Prechádzky jarom, Stesky, Dozvuky, Krvavé sonety 
 
Ø EPIKA: Hájnikova žena, EžoVlkolinský, Gábor Vlkolinský 

 
Ø DRÁMA: prejavuje sa jeho záujem o biblickú tému Herodes a Herodias (knižná dráma) 

 
 

Znaky Hviezdoslavovej poézie 
 

    všetky básne sú napísané v jambe – jamb je netypický pre slovenskú literatúru, básne sú „ťažké“ 

    na začiatku verša je vždy jednoslabičné slovo 

    priniesol skrátené slová, aby mu vyšiel jamb 

    Hviezdoslav používa prevrátený – obrátený slovosled – inverziu 

    priniesol írečité (pôvodné, rázovité) ľudové slová (málo používané) 

    priniesol novotvary 

    synonymický rad – viacero synoným za sebou 
 
 

- v zbierkach sa zaoberal rôznymi úvahami o prírode, vesmíre, ľudskom konaní, o nespravodlivosti, o pravde, 
dobre, kráse; zamýšľa sa nad zmyslom ľudského života 

- pomaly prechádza od osobných problémov k problémom života slovenského ľudu (vykorisťovanie, bieda, 
úpadok morálky) a obviňuje pánov z ťažkého položenia ľudu 

 
 

- významná je báseň Ó PREČO NIE SOM VÍCHROM – autor tu túži, aby bol víchrom, aby mohol odfúknuť ľudské zlo, 
aby zmizli zlodeji, ľudské klamstvo, ... 

- v Prechádzkach jarou a letom opisoval krásu hornooravskej prírody, vedie rozhovory s kvetmi, stromami, vtáčaťom, ... 

9.  Charakterizujte lyrickú a epickú formu P. O. Hviezdoslava 
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- v zbierke DOZVUKY žiali nad ubúdaním tvorivých síl, lúči sa, prestal tvoriť. 
- vypuknutie 1. sv. vojny ho prinútilo zareagovať a napísal svoj najkrajší básnický cyklus KRVAVÉ SONETY 
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a) Lyrická tvorba  -  Krvavé sonety 

 

-  sú vyvrcholením jeho tvorby, napísal ich v r. 1914 (vtedy mal už 65 rokov a bol na „umeleckom dôchodku“) 
- vojna bola takým šokom, že opäť začal písať a vyjadroval svoje hlboké ľudské rozhorčenie nad ňou 
- výsledkom bola táto pôsobivá básnická zbierka, ktorá vyšla až v r. 1919 
-  skladajú sa z 32 sonetov (sonet = znelka sa skladá zo 14 veršov, u Hviezdoslava je usporiadaný 4+4+6, každý sonet je 

vlastne samostatná ucelená myšlienka) 
- cyklus má 3 časti: 

 
1. začína sa úvodnou básňou A NÁROD OBORIL SA NA NÁROD 

- podáva tu obraz 1. svetovej vojny, jej hrôz, dôsledkov, vojnové besnenie prirovnáva k besneniu dravcov, poukazuje na 
to, že vo vojne zomierajú ľudia, ktorí priniesli ľudstvu veľké hodnoty 

 
2. začína básňou KTO  ZAPRÍČINIL TENTO  ÚPADOK, ZOSUROVENIE, ZDIVOČENIE  MRAVOV? 

- prichádza k záveru, že je to egoizmus jednotlivých národov, ktoré tužia po zbohatnutí, podáva ostrú kritiku 
spoločnosti, kultúry, vzdelanosti, náboženstva, lebo nedokázali zabrániť stáročným útrapám ľudstva a krvi prelievania 

 
3. začína básňou Ó, VRÁŤ SA SKORO, MIERU MILENÝ 

- vyjadruje túžbu po mieri a vieru v lepšiu spoločnosť, túži, aby sa vytratila nenávisť medzi národmi, aby nebolo viac 
obetí, túži, aby zavládlo porozumenie, bratstvo a mier 

 
 
b) Epická tvorba  -  Hájnikova žena 

 

-   lyricko-epická reflexívna skladba 
- hlavná myšlienka:  rozpor medzi svetom chalúp a svetom kaštieľov, vyzdvihnutie morálnych a mravných vlastností 

 slovenského ľudu 
 

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

 
- kompozícia: 

 
Ø Pozdrav – PROLÓG 

„Pozdravujem vás lesy, hory, z tej duše pozdravujem vás.“- oslava prírody, obraz jej čistoty a krásy 
 
Ø Dej  v  15 kapitolách 

- zomrie starý hájnik Čajka, jeho syn Michal dostáva jeho miesto, ožení sa s Hankou, žijú v horárni, uprostred krásnej 
prírody, chalupa je symbol ľudu a predstavuje istotu 
- Artuš Villáni (grófov syn) vidí Hanku v kostole, veľmi sa mu páči a príde ju navštíviť, chce sa napiť a za to jej aj 
zaplatí, Hanka je nahnevaná, na druhej návšteve ju Artuš obťažuje, no Hanka mu utečie (mužovi o ňom nepovie), 
na tretej návšteve ho v sebaobrane zabije, vinu na seba zoberie Michal a idú ho súdiť 
- Hanka ide k rodičom, kde nenachádza pochopenie, mama jej umiera, Hanka sa zblázni a keď majú vyriecť rozsudok 
nad Michalom, príde do súdnej siene a vykrikuje, že ona zabila grófa, súd ich prepustí (nemôže ju súdiť, keď je šialená) 
- Hanke sa narodí dieťa, vyzdravie, v hájovni zavládne pokoj a mier; Michal zachráni život grófa Vilániho 
(zastaví zdivené kone), ten sa mu chce odvďačiť, núka mu zlato, ale Michal si želá len odpustenie za vraždu jeho syna 
a jeho želanie je splnené 
- dej je prerušovaný rôznymi opismi, ľudovými piesňami, úvahami, v ktorých sa zamýšľa nad svetom pánov  
a ľudu, uvažuje o šťastí, o spoločnosti, o morálke, príroda dokresľuje dej. 

 
Ø Zbohom – EPILÓG 

– autor opakuje slová z prológu „Pozdravujem vás lesy, hory, z tej duše pozdravujem vás.“ 
- príroda tu zohrala veľkú časť, lebo človek len v lone prírody môže žiť v harmónii 
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a)   Dráma sa v 19. storočí rozvíja veľmi pomaly, má to viacero príčin: 
    neexistuje stály profesionálny divadelný súbor - všetky divadelné aktivity sa spájajú s amatérskymi 

( ochotníckymi) súbormi; (o vytvorenie slovenského divadla sa pokúšali aj Štúrovci, až do konca 19.storočia 
pretrváva táto situácia a divadelné aktivity sú spojené najmä s rôznou spolkovou činnosťou) 

    dostupnosť diel, väčšinou sa uvádza svetová klasika v rôznych úrovniach prekladu, k prekladu klasiky prispievajú 
aj významní slovenský umelci (Hviezdoslav, Shakespeare), chýba domáca tvorba a práve diela slovenských 
dramatikov sú v tomto období dôležité 

 
  

- spoločenská komédia, pretože zobrazuje spoločenskú situáciu na Slovensku v prevej tretine 19. storočia: sociálne 
vzťahy  v malom  meste,  malomeštianstvo, zemianstvo, odnárodňovanie,  miesto  inteligencie v národnom živote 

 
DEJ A POSTAVY:   základnú zápletku tvoria udalosti okolo voľby nového učiteľa v mestskej škole 
- Pán z Chudobíc – reprezentuje vrstvu zemanov a zanikajúci feudalizmus, má sociálny status, rodokmeň a slávnu históriu, 
správa sa nadradene a spupne, svoju nevzdelanosť maskuje niekoľkými latinskými a maďarskými citátmi, školu chce viesť 
v duchu politiky a jednotného uhorského  národa 
- Majster Tesnošil – čižmársky majster, predstaviteľ remeselníckej vrstvy, namyslený, zadubený, v ňom autor kritizuje 
najmä obrodilstvo a malomeštianstvo; robí všetko pre to, aby patril medzi vyššiu vrstvu, nemá na to predpoklady, ako 
remeselník je nezodpovedný, lenivý, lakomý, nevzdelaný a neúprimný 
- Učiteľ Sloboda – mladý, vzdelaný, národne uvedomelý, je zhrozený v akom stave je škola v Kocúrkove, ale je plný ideálov 
a chuti pracovať, okamžite sa stane veľmi žiadaným ženíchom pre slečny a mamičky, nakoniec sa stáva učiteľom 
v Kocúrkove, ožení sa z lásky a v práci sa snaží napĺňať svoje ideály 

 
FORMA – využíva charaktery postáv cez mená 

– jazyková komika (postavy sú smiešne svojim jazykom) 
 
 

 

- dielo bolo napísané v prechode medzi romantizmom a realizmom 
znaky romantizmu: šťastný koniec - zmierenie šľachty a obyčajným ľudom 
znaky realizmu: ukázanie skutočnej situácie medzi šľachtou a poddanými, hovorové prvky (skomoleniny z nemčiny, 

maďarčiny, aj slovenčiny) 
 

POSTAVY A DEJ: 

 Elíza Hrabovská - krásna mladá grófka, predstavujúca liberálnu vrstvu uhorskej spoločnosti; je sirota, preto sa už v 
mladosti dostáva do rúk svojho tútora, starého  pána Kostrovického 
 Miluša Oriešková - predstavuje ideálnu slovenskú devu; je dcérou národne uvedomelého učiteľa, dostatočne vzdelaná  
a rozhľadená; ako spoločnica má silný vplyv na grófku – práve ona v nej prebudila národné cítenie; je medzi nimi silný 
kamarátsky vzťah 
 Ľudovít Kostrovický - mladý barón, ktorý predstavuje ľahkomyseľnú konzervatívnu šľachtu; keďže žije v Pešti a silne 
naňho vplýva maďarizácia, stáva sa z neho skutočný Maďar, hovorí tak, núti všetkých okolo seba , aby tak rozprávali, .... 
„nečakane“ sa zamiluje do mladej grófky, ktorá má byť jeho ženou už od detstva; je priateľský a dáva prednosť láske pred 
bohatstvom 
Rohon - zememeračský inžinier, starý priateľ mladého baróna; síce pôsobí v Maďarsku, zostáva stále Slovákom, čo neskôr 
prezentuje i pred Miluškou, do ktorej sa vrúcne zamiluje 

 
KOMPOZÍCIA: 

1. expozícia - na zámok prichádza správa o barónovej návšteve, oba páry sa dohodnú na výmene 
2. kolízia - Miluša s Rohonom odhalia inkognito 
3. kríza - Ľudovít je prichytený v záhrade 

10.  Charakterizujte vývoj slovenskej drámy do 20. storočia 
 

a) charakteristika slovenskej drámy do 20. storočia 
b) analýza kľúčových diel: Ján Chalupka – Kocúrkovo 

Ján Palárik – Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch 
J. G. Tajovský – Statky zmätky, Ženský zákon 

Ján  Chalupka: Kocúrkovo 

Ján Palárik :  Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch 
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4. peripetia - Ľudovít vyhlasuje, že je ochotný si zobrať „Milušu” 
5. katastrofa - všetky skutočnosti sú uvedené na pravú mieru a nastáva zmierenie 
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- realistická dráma 
- má 4 dejstvá, ktoré kopírujú štandardnú kompozíciu 
- príbeh sa odohráva v priebehu jedného roka (je rámcovaný vianočnými sviatkami) 
- názov hry je symbolický:   statky (majetok, peniaze) spôsobujú zmätky (deformácie ľudských vzťahov a charakterov) 
- jazyk je obyčajný, ľudový, dedinský, poznačený stredoslovenským nárečím 
- nájdeme tu množstvo vypätých situácií a zostáva tu veľa nevypovedaného 

 
POSTAVY A DEJ: 

- Ľavkovci – chudobná rodina, ktorej cieľom je zaopatriť syna, ktorý má čas na ženenie; syn sa volá Ďurko - je mladý, 
pracovitý, ALE! páči sa mu mládenecký život, rád si vypije, zabaví sa s dievčaťom, ... 
- Kamenský - chudobná rodina, ktorej cieľom je zaopatriť dcéru; najmä matka vidí šťastie v peniazoch, otec veľmi 
nesúhlasí, ale podriadi sa matke; dcéra sa volá Zuzka – je tiché, nevýrazné, poslušné dievča, ktoré poslúchne svoju matku 
ALE! v závere hry sa stane silnou osobnosťou a urobí vážne rozhodnutie 
- Palčíkovci – rodina bohatých gazdov, majetní, bezdetní, s každým rozvadení, riešia problém kto sa o nich na starobu 
postará 

OBSAH: Palčíkovci navrhnú Ľavkovcom a Kamenským, aby sa Ďurko a Zuzka zobrali, odišli na Palčíkovský majetok a 
v podstate sa o nich postarali ... ich odmenou by bol prepis majetku. Plán sa stane skutočnosťou ALE! mladí si svoju 
robotu zastanú a stále viac dochádza k rozporom. Palčíkovci nie sú úplne spokojní – Zuzka ostáva stále uzavretou a tichou 
a Ďurko sa nedokáže vzdať mládeneckého života, často navštevuje krčmu, otvorene Zuzke zahýba, vráti sa k starej frajerke 
Betke a zdá sa, že z majetku vynáša. Snaha vzťahy urovnať je neúspešná, rozpory sa stupňujú a Zuzka odchádza k rodičom 
aj keď je tehotná. Ďurko si k Palčíkovcom nasťahuje Betu, ktorá ho hucká proti Palčíkovcom , aby sa snažil ten majetok 
získať čo najskôr. Nakoniec ich obidvoch Palčíkovci vyženú a Beta Ďura opustí. 
Záver: Ďurko prichádza ku Kamenským a snaží sa urovnať spory. Chce vidieť svojho syna a Zuzku prosí, aby sa k nemu 
vrátila. Zuzka však svoje rozhodnutie zmeniť nehodlá, dokonca zaprie otcovstvo a zostáva u rodičov. 

 

 

- veselohra v štyroch dejstvách 
-  vzťah dvoch mladých ľudí s prekážkami, vplyv peňazí na charakter človeka 

 
POSTAVY: 
Rod. Javorov: Zuza Javorová – vdova, má dcéru Aničku, je jej jedno, koho si Anička vezme, len aby bola v manželstve šťastná.; 

je ale aj sebecká, chce aby Anička ostala u nej bývať a pomáhala jej v domácnosti aj po svadbe 
 Anička Javorová – milé, dedinské dievča, úprimne ľúbi Miška, je mu verná 

 
Rod. Maleckých: Mara Malecká – chamtivá, klebetná, lakomá, ide jej len o peniaze, pre syna chce radšej bohatú nevestu ako 

jednoduché dievča, je to Zuzina sesternica 
 Jano Malecký – uhliar, zásadový, neutrálny, predstavuje zdravé sedliacke jadro, neverí klebetám, 

jeho myšlienka: „Rozbroj nebudem začínať ja a ani nikto v mojom dome!“ 
 Miško Malecký – regrút, verí klebetám, ktoré sa rozširovali o Aničke, keď bol na vojne, no napokon zistí, že 

to boli iba výmysly 
Dora Kalinovie – miestna klebetnica, dohadzovačka, príživníčka 
 Števko – sluha u Javorov 

 
 

DEJ (v štyroch dejstvách): 
 

I. Anička čaká na Miška a popritom si pospevuje: „Príď, šuhajko premilený, prídi k nám, ja ti za klobúčik pierko dám. 
Červenú ružičku, rozmarínčok zelený, príď šuhajko milený. Anička a Miško si dajú sľub vernosti, no boja sa, čo na to 
príbuzní. Keď sa to Zuzka dozvie, je plná hnevu, že to urobili, z nerozvážnosti. Dozvedia sa to aj Maleckí a prichádzajú do 
Javorov. Nastáva konflikt, u koho budú mladí bývať. Miško odchádza na vojnu, Zuza a Mara idú po svojom. 

 
II. Dora chce od seba oddeliť Miška a Aničku, preto si o Aničke vymýšľa klebety. Nahovorí Maru, že má pre Miška lepšiu 

nevestu, richtárkinu Kaťušu, ktorej dá richtárka do vena tisícku do truhly, dve kravy a tri ostriedky. Mare sa to zapáči 
a už má za Aničku náhradu. 

 
III. Miško prichádza z vojny, dozvie sa klebety a Aničke neverí. 

 
IV. Dora si uvedomí, čo spôsobila, prechádza katarziou. Chce napraviť, čo pokazila. Ide za Aničkou, aby sa jej ospravedlnila. 

Jozef Gregor Tajovský : Statky zmätky 

Jozef Gregor Tajovský : Ženský zákon 
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Tá jej odpustí pod podmienkou, že počaruje Miška, aby sa s inou nemal lepšie ako s ňou. Miško a Anička sa zmieria a aj 
Zuza s Marou. Dora povie: „Ja už nebudem hriech robiť medzi vami.“ 
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a) LITERÁRNA MODERNA -  koniec 19. storočia – začiatok 20. storočia (pomerne krátke obdobie) 

- má dramatický koniec – pretože vypukla vojna 
- končí éra veľkých umeleckých smerov 
- nastupuje pluralita (mnohorakosť) – existujú mnohé smery, ale ani jeden nie je dominantný 
- tieto smery sa zameriavajú na autorský subjekt; realita opisuje aké to naozaj je 
- nové témy a formy 
- literárna moderna vystupuje ako tvrdá opozícia tradičného umenia – ostrá výmena generácií 
- hlavné znaky: 

 

DEKADENCIA – tradičná kritika „nové umenie“ vníma ako „úpadok“ 
PARNASIZMUS – nad obsahom sa nadraďuje forma (diela sú formálne dokonalé, ale obsah je druhoradý) 

IMPRESIONIZMUS - jeden z najdôležitejších smerov; (impresion – dojem) 
- vznikol v druhej polovici 19. storočia vo Francúzsku; pochádza z výtvarného umenia 
- jeho cieľom je zachytiť nedefinovateľný, často nevysvetliteľný dojem z okolitého sveta 
- MALIARSTVO – umelci opúšťajú ateliéry, odchádzajú do prírody; nemajú ostrú kontúru, detail sa 

stráca a výsledok je viditeľný z väčšej vzdialenosti; prinášajú aj nové témy 
- HUDBA – stráca sa nosná melódia, do popredia ide súhrn a harmónia 
- LITERATÚRA – prejavuje sa zmyslovými obrazmi, ktoré vyvolávajú zmyslové orgány 

SYMBOLIZMUS - vznikol v 19. storočí vo Francúzsku 
- kladie dôraz na vyjadrovanie pomocou obrazných pomenovaní a symbolov 
- symbolisti experimentujú aj s formou – uvoľňuje sa rým, verš, ... 
- medzi základné znaky patrí - mnohovýznamovosť, subjektívnosť (v popredí je to, ako to vidím ja), 
asociatívnosť (voľné združovanie významov), pochmúrnosť až pesimizmus, originalita 

 
PREKLIATI BÁSNICI – autori, ktorí svojimi dielami a spôsobom života boli v rozpore s dobrými etnickými 

a estetickými normami 
 
 

b) analýza  kľúčových diel: 
 

 

AUTOR  
 

- najvýznamnejší predstaviteľ tzv. prekliatych básnikov 
- mal nepokojnú povahu, viedol tulácky, dobrodružný život a bol priam chorobne citlivý, 
čo sa odrážalo aj v jeho poézii 

- jeho poézia obsahuje realistické motívy aj symbolistické vízie – odráža sa v nej zložité a rozporuplné 
zmyslové vnímanie sveta i seba samého; je plná vzdoru proti útlaku, klamstvu, pretvárke, ale nechýba 
jej ani zvnútornené očarenie prírodou    (zvuk, farba, predstava) + senzuálne obrazy 

- k tlači on sám pripravil jedinú zbierku – POBYT V PERLE, všetky ostatné vyšli až po jeho smrti 
 

V ZELENEJ KRČMIČKE 

- vykresľuje ľúbostné predstavy, pocity a zmyslové vnímanie skutočnosti 
- básnik putuje krajinou; na ôsmy deň príde do Zelenej krčmičky, kde mu dajú chlieb a studenú šunku, on však od hladu 
vidí (alebo si iba predstavuje) peknú, veselú krčmárku, ktorá mu prinesie pivo, hrudu masla a údené mäso 

11. Vysvetlite podstatu symbolizmu a impresionizmu vo francúzskej literatúre. 
 
a) literárna moderna: obdobie a hlavné znaky + charakteristické znaky impresionizmu 

+ charakteristické znaky symbolizmu 
b) analýza básnických textov: V zelenej krčmičke, Človek a more, Mrcina, Albatros 

JEAN ARTHUR RIMBAUD 
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FORMA: využíva pre neho typické zmyslové vnímanie: 
zrakom (farby) + sluchom (chichoce sa) + čuchom (mäso navoňané cesnakom) 
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AUTOR:  
-  francúz; mal nešťastné detstvo 
- odišiel cestovať po mori; žil bohémskym životom – protestoval proti spoločnosti tým, že bral drogy 
- v závere života oslepol a ochrnul;  napokon zomrel na ťažkú chorobu 

- básnická zbierka KVETY ZLA prináša nové témy a najmä nový pohľad na témy, ktoré tradičná 
literatúra neakceptuje 

 

ČLOVEK A MORE 

– opisuje spojitosť človeka s morom – zhodu, ktorá je základným výstavbovým princípom básne 
– sú to silné živle, ktoré bojujú o moc a ak nemajú možnosť rozletu, búria sa - more dáva najavo svoju silu rozbúrenými 
vlnami, záplavami, hukotom, podvodnými vírmi a ľudia dávajú najavo hlavne schopnosť rozmýšľať a konať, stavajú 
hrádze, more zdolávajú na člnoch 
– aj keď je medzi nimi rivalita, sú si podobní: autor tu prirovnáva dušu človeka k morskej hlbine - tak ako aj morská 
hladina je len málokedy pokojná, tak i človek je tvor stále nespokojný, neustále sa za niečím ženie; taktiež ako nepoznáme 
úplnú hĺbku duše človeka, tak ani morského dna - autor tu vyjadruje nemožnosť úplného poznania človeka, jeho vnútra, 
najskrytejších myšlienok; rovnako aj more nie vždy je dokonale preskúmané, poznané 

FORMA: podstatné a prídavné mená nám umožňujú lepšie pochopiť charakter mora a človeka, ich podobnosť; prídavné 
mená tiež dodávajú básní pochmúrnu, pesimistickú  náladu 

 
MRCINA 

– rozklad človeka symbolizuje rozklad spoločnosti 
– mrcinu raz videl pri prechádzke s milou: milej hovorí, že načo jej je krása, keď sa napokon stane mrcinou 
– tvrdí, že krása nie je dôležitá, lebo je pominuteľná, ale duša ostane, je dôležité sa o ňu starať 
– poukazuje na pominuteľnosť javov života, ALE básnikovi to nevadí, on si totiž už zobral zo ženy / človeka / spoločnosti 
to najlepšie a uvedomuje si, že napriek tomu, že sa mu spoločnosť nepáči, nemá inú možnosť, ako v nej žiť 

FORMA: pri opise v básni používa množstvo expresívnych slov, ktoré vyjadrujú morbídnosť a nechutnosť; v závere naopak 
kontrastné  prirovnania 

 

ALBATROS 

– tento vták zobrazuje voľnosť, slobodu - je priateľský voči ľudom, sprevádza lode, posádka ho však chytí, ubližujú mu – 
tu poukazuje nato, že človek si nevie vážiť slobodu tvorov, ktorí žijú v prírode; myslia si o sebe, že sú nadradení 
– sám Albatros trpí, trápi sa, že bol kráľom, slepo im veril a oni ho sklamali 
– autor túži slobodne písať rovnako ako Albatros lietať; bol však neustále spútaný spoločnosťou - aj jeho ponižovali 
a vysmievali 
– on sa však bráni, nevzdáva sa, nebojí sa budúcnosti,  nechce sa vzdať ideálov 

FORMA: používa veľmi zvláštny slovosled 

CHARLES BAUDELAIRE 
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a) SLOVENSKÁ LITERÁRNA MODERNA - začiatok 20. storočia 
- pod týmto pojmom rozumieme nové, moderné, netradičné smery v umení (literatúre) 
- v tvorbe mladej generácie už neprevláda národná tematika, ale subjektívne motívy, vlastné túžby a  smútky 
- začínajú u nich dominovať pocity odcudzenia, nepochopenia, unikajú zo spoločenskej reality do svojho vnútra 

 
  IMPRESIONIZMUS - impresionisti zobrazovali prchavé, menlivé nálady, farebnosť sveta 

- prejavil sa predovšetkým posilnením lyrickosti a hudobnosti verša 
- tematicky sa orientoval na intímnu a prírodnú poéziu 
- typické je vyjadrovanie sa v náznakoch, popisovanie emócií a nálad 

  SYMBOLIZMUS - vznikol v 19. storočí vo Francúzsku 
- kladie dôraz na vyjadrovanie pomocou obrazných pomenovaní a symbolov 
- symbolisti experimentujú aj s formou – uvoľňuje sa rým, verš, ... 
- medzi základné znaky patrí - mnohovýznamovosť, subjektívnosť (v popredí je to, ako to vidím ja), 

asociatívnosť (voľné združovanie významov), pochmúrnosť až pesimizmus, originalita 

b) analýza  kľúčových diel: 
 

 

AUTOR: 
 

 

 

- vlastným menom Ing. Ján Botto 
- predstaviteľ slovenskej literárnej moderny 
- literárnej tvorbe sa venuje veľmi krátko (10 rokov) 
- je autorom dvoch básnických zbierok: Nox et solitudo, Verše 
- do slovenskej literatúry vniesol prvky impresionizmu (hudobnosť verša) a symbolizmu 
- jeho talent sa objavil v čase, ktorý bol pre slovenskú literatúru zlomový – hľadali sa nové osobnosti a 

viedla sa diskusia o význame literatúry pre národný život; jeho talent presvedčil mladých i starších 
 

ZMRÁKA SA 
- autor tu symbolizuje zmrákaním a chýlením sa k noci plynúci čas svojho života, do ktorého vstupoval s nádejami 
- autor si uvedomuje svoju starobu, hodnotí svoj život a vyčíta si, že svoje ciele nedokončil, lebo už nemal síl a v zhone 
života zabudol na svoje predsavzatia, ktoré si dal v mladosti 

- je to najpesimistickejšia báseň - staroba v ňom vyvoláva úplnú rezignáciu 

FORMA   - využíva vo veľkej miere sylabotonický prozodický systém (slabično prízvučný) 
- rytmicko-syntaktický paralelizmus- 1 verš, 1 veta 
- členenie verša na dve časti intonačnou prestávkou 
- oslabenie funkcie rýmu 
- narušenie  rovnoslabičnosti 
- eufonická výstavba verša, na základe zvukovej zhody samohlásky 

Znaky literárnej moderny: 

ü základný pocit – osamotenosť ... pochmúrna prítomnosť, cíti sa sám 
ü budúcnosť je neistá a minulosť je smutná, žije zo svojich zážitkov a pocitov 
ü subjektivizmus ... píše o svojich vlastných pocitoch, o svojej vlastnej stiesnenosti a samote 
ü prírodno - psychologický paralelizmus ... príroda je smutná, zmráka sa, pretože aj jeho nálada je smutná; príroda teda odráža 

všetky básnikove pocity 
ü nenaplnenie túžob ... nenaplnená láska 
ü inšpiračný  zdroj  ... láska 
ü veľký výskyt básnických slov ... ktos΄, spešne 
ü inverzia ... „Výčitky  neznámych duše  sa chytia“ 

 

JEHOVAH 

- táto báseň je jednou z mála, ktorými Krasko nadviazal na tradičnú – národnú tému predchádzajúceho obdobia; vložil ju do modernej 
formy na báze symbolizmu 
- báseň vznikla v čase akútneho  ohrozenia samotnej existencie národa 
- báseň je rozhovorom s Bohom – žiadosť, ktorá neprosí o zmilovanie/milosť, ale naopak o hrozivú pomstu/trest 

12. Charakterizujte symbolizmus a impresionizmus ako umelecké smery slovenskej 
literárnej moderny. 

 
a) charakteristika slovenskej literárnej moderny 
b) analýza textov: Ivan Krasko - Zmráka sa, Vesper Dominicae a Jehovah 

IVAN KRASKO 



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

- autor kritizuje politickú pasivitu, vyjadruje sklamanie z národno-sociálnej situácie, ktorá vládla  v  našom národe 
- Jehovah – v starom zákone meno Boha – pôvodne ide o prísneho a trestajúceho Boha búrky starých  semitských národov 

FORMA: „žalm“ 
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VESPER DOMINICAE (NEDEĽNÝ VEČER) 
 
 

- je považovaná za jednu z najkrajších básní slovenskej poézie 
- spomína si na svoju matku, ktorá bola pre neho vzorom, domovom a istotou; ospieval predovšetkým matkinu 
životnú vyrovnanosť a jej spojenie s vierou a s Bohom 

- využíva metódu kontrastu - pokojná dedinka a čierne hory 
- báseň sa končí tým, že jeho matka, stará a vráskavá (bieda, staroba a smútok), sedí za stolom, spomína si na 

syna a plače; napokon sa upokojí - dáva mu právo, aby žil vlastným životom 
 

Osobná lyrika: 

• tradičné témy osobnej lyriky – domov, detstvo, matka, 
• všetko v spomienkach, 
• pohľad dozadu, na niečo, čo už sa nevráti, ale stále je neoddeliteľnou súčasťou človeka 

 
Prvky impresionizmu: 

ü opis prchavého momentu zo spomienok! 
ü názov – odkaz na biblický motív symbolicky zvýrazňuje konkrétnu atmosféru – slávnostná, vážna, 

súčasne  úprimná, intímna 
ü pocity: pokoj, harmónia, nostalgia, smútok, samota... 
ü osnova opisu – špirála (z okolia do centra) sústreďujúca pozornosť na modliacu sa matku 

a jej zopnuté ruky 
ü senzuálne obrazy: farebnosť + zvuky... 

 
FORMA: autor využil postup filmovej kamery 
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AUTOR: 
 

 

 
 

- predstaviteľ francúzskej literatúry 
- jeho kľúčovým dielom je román Ján Kryštof ocenený Nobelovou cenou 
- ďalší jeho román je Dobrý človek ešte žije, ktorý sa odohráva v jeho rodisku a ide pravdepodobne 

o jeho najobľúbenejšie a najčítanejšie dielo 
- do literatúry priniesol zvláštny spôsob rozprávania – je postavený na širokom dejovom prúde, ktorá postupne 

pohlcuje bočné, vedľajšie epizódy postavy, ... – ROMÁN RIEKA 
- v čase vojny už patrí k starším spisovateľom; nemá osobnú skúsenosť s vojnou, ALE napriek tomu napísal veľmi 

intenzívny príbeh  z  tohto prostredia 
 

PETER A LUCIA -   psychologická novela 
- príbeh lásky v čase vojny 
- napriek tragickému koncu (čo je symbolom toho, že vojna ničí všetky hodnoty) príbeh vyznieva 
ako oslava väčšej lásky ! 

 
PETER - je mladý, inteligentný, priateľský, trpezlivý, 18-ročný chlapec, ktorý vo svojom najkrajšom veku (detstvo) spoznal, čo je to vojna 

- napriek tomu, že okolo neho zúri vojna, zaľúbi sa do dievčaťa menom Lucia - nevenuje veľkú pozornosť vojne, ale práve Lucii, 
ktorú nadovšetko ľúbi a rozhodne sa s ňou oženiť 

Rodina –  pochádza z Paríža; patria  do vrstvy strednej (bez existenčných problémov); otec je úradník a mama sa stará o domácnosť;        
typická je pre nich katolícka viera , povinnosť, absencia citu, dôvery, ... 
-najsilnejší vzťah má so svojim bratom (je starší a už je na fronte); k nemu má naozaj veľmi blízky a dôverčivý vzťah; vždy sa teší, keď 
príde na dovolenku ALE vojna medzi nimi vytvára bariéru (je to postava podobná tým, ktoré stvorila STRATENÁ GENERÁCIA) 

Vojna – Petrovi je vojna spočiatku vzdialená, aj keď front je priamo za mestom; potom narukuje brat; vojna sa začína prejavovať aj       
v samotnom meste  a na  koniec dostane povolanie aj on  – vojna sa pre neho začína realitou;  Peter je idealista – vojne nerozumie      
a odmieta ju + stretne Luciu 

 
 

LUCIA - je polosirota (má len mamu); štúdium zanechala; maľuje obrázky z pohľadníc 

Rodina – patrí do nižšej vrstvy – výsledkom je každodenný zápas o prežitie; matka pracuje v muničnej továrni; rodinné vzťahy sú 
postavené na srdečnosti a otvorenosti, aj keď s občasným konfliktom 

Vojna – Lucia je realistka, ktorá pozná skutočný život a musí riešiť problémy – ukážkový spor je pohľad na vojnu (Peter nechápe 
ako jej matka môže vytvárať zbrane, ale Lucia vidí, že to je nevyhnutnosť); nadobúda pocit, že o Petra sa musí ešte starať, musí ho 
 ochrániť a je tu náznak materinského citu 

 
 

Symbolika lásky a smrti – čím väčšia je láska, tým väčšia je smrť 
- stretnutie – náhodné (v metre počas bombardovania mesta) 
- postupne sa niekoľko krát stretli so smrťou (smrť kočiša, dieťaťa, ...); blíži sa odchod Petra na front 
- všetko vrcholí počas veľkonočných sviatkov spoločnou smrťou v chráme – nevinná obeť (vykúpenie), chrám (múr) – vojna ničí všetko, 
sobáš, láska, ochrana 

 
Formálne zvláštnosti:   dej je jednoduchý, dynamický, minimálne  odbočenia,  ... 
Zaujímavé je miesto rozprávača – rozprávač v tretej osobe, vševediaci ALE ! zaujatý, aktívny, vystupuje do popredia: ponúka svoje 
názory a úvahy, hodnotí postavy, obracia sa priamo na čitateľa, ponúka svoje riešenie – modernejšie stvárnenie rozprávača 

 
Posolstvo na záver 
Ľúbiť tých, čo ľúbia všetkých dobrých ľudí a zároveň všetko, čo je krásne. 

13.   Vysvetlite protivojnový charakter románov R. Rollanda a R. Remarque 
 
a) zaradenie autorov (krajina, jazyk, literatúra + umelecký smer) 
b) analýza diel 

ROMAIN ROLLAND 
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- jeho diela sa vyznačujú silným humanizmom, ale hlavne protifašistickou a spoločensko-kritickou tematikou 
- jeho hrdinovia sú vždy zrazení k zemi a stratení, väčšinou ide o mladých ľudí, ktorí si nedokážu pod vplyvom 
vojny nájsť miesto a uplatnenie v živote, využíva podrobnú charakteristiku postáv, prvky expresionizmu, 
naturalistické opisy scén na fronte a drsné  slová 

 
 

NA ZÁPADE NIČ NOVÉHO 
 

Charakteristické znaky 
 

EXPRESIONIZMUS - v rovine obsahu- pocity a psychologizmus 
- v jazykovej stránke- expresívne slová, vety, synkretizmus 

KOMPOZÍCIA - sled jednotlivých príhod pospájaných hlavným hrdinom    

HLAVNÁ POSTAVA - skeptická, ale uznávajúca ľudské hodnoty (humanizmus) 

SUBJEKTIVIZMUS - do hlavnej postavy autor premietol svoj pohľad na prvú svetovú vojnu 
 

DEJ: 
 

- chlapčenská, veľmi mladá, dvadsaťčlenná, gymnaziálna trieda pod vplyvom učiteľa Kantorka sa dobrovoľne prihlásila na front 
- trieda bola rozhádzaná do niekoľkých cvičných jednotiek, ale Paul Bäumer, Müller, Kammerich a Kropp boli odvelení do deviateho 
družstva a zostali spolu 

- po odvelení na front bol z tohto neobvykle silného kolektívu prvý ranený Franz Kammerich, ktorí po niekoľkých Paulových návštevách 
po amputácii nohy a ťažkých psychických mukách zomiera 

- po čase prichádzajú nováčikovia, ktorí sú dokonca ešte mladší. 
- družstvo sa dostalo na opevňovacie práce, kde prežíva ťažkú streľbu nepriateľa 
- Paul sa ukrýva v kráteri po granáte, zakrýva sa mŕtvym telom, ktoré ho ochránilo od črepín ale nepriateľ nasadzuje aj bojový plyn 
- po dlhom čase boj prestáva a tí chlapci, ktorí prežili, zabíjajú vši, majú ich toľko, že ich už prestalo baviť zabíjať medzi nechtami a rovno 

ich hádžu do ohňa 
- medzi sebou rozvíjajú diskusiu, ako by bolo, keby sa vojna skončila a nastal mier; už nevedia či bude pre nich budúcnosť; nevedia, čo 

možno očakávať od života 
 

- prichádza Anglická ofenzíva, prinášajú množstvo rakiev a chlieb nemožno ubrániť od potkanov 
- Paul dostáva dovolenku (štrnásť a tri dni na cestu), jeho mama je chorá a on sa nezdržiava neustáleho plaču 
- vracia sa na front a zisťuje, že jeho rota je nasadzovaná všade tam, kde je to nebezpečné, no jeho kamaráti ešte stále žijú 
- zavraždí nepriateľa, ale keď vidí muky, ktoré mu spôsobil bodákom, pokúša sa mu v poslednej chvíli pomôcť, no po niekoľkých 
hodinách sa prestane zaujímať o človeka, ktorého ako prvého na fronte zavraždil, ale zachraňuje si vlastný život 

 
- vojna pokračuje a všetci sú fyzicky, ale hlavne psychicky vyčerpaní 
- Paulovi priatelia po jednom zomierajú, až zostane ako jediný z jeho triedy 
- neustále verí, že bude prímerie a skončí sa vojna, ale on tento koniec už nezažil, padol v októbri 1918, jedného dňa, čo bol na celom 

fronte taký pokojný a tichý, že správa z bojiska sa obmedzila iba na vetu: Na západe nič nové…. 
 
 

STRATENÁ GENERÁCIA 
 

Generáciu týchto mladých chlapcov, ktorí sa ešte zo školy nechali zverbovať pokladá Remarque za stratenú a to z časového 
hľadiska, ich minulosťou je mladosť a bezstarostné detstvo plné  ilúzií,  túžob  a snov,  ktoré  ale  všetky  zabila  prítomnosť.  Ich 
prítomnosťou je totiž krutá vojna, kedy sa človek stáva bezcitným, lebo zabije raz a zabije znova. Nemá na výber. Ich budúcnosť je teda 
veľmi nejasná. Lebo aj keby náhodou vojnu prežili, tak jediné remeslo, ktoré ovládajú je zabíjanie a veľmi ťažko  sa  znova vrátia do 
svojho pôvodného života. 

 
FORMA :    veľa umeleckých prostriedkov: 

- epitetá: úbohí psi 
- prirovnania: ste tak isto ako my úbohí psi 
- personifikácia: kombinácia, čo žila v mojom mozgu a vyvolala rozhodnutie. Zaklal som túto kombináciu 
- negatívne slová: strach, smrť, bolesť 

ERICH MARIA REMARQUE 
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a) TÉMA VOJNY V SLOVENSKEJ LITERATÚRE 

- podobne ako v celej Európe aj v slovenskej literatúre sa vojna stáva jednou z nosných  tém 
- je to téma, ku ktorej sa vyjadrujú všetky generácie spisovateľov: starší realisti (Timrava, Tajovský), modernisti (Janko Jesenský), 

mladšia generácia (Hrušovský)... 
- vzhľadom na to, že územie Slovenska bolo ušetrené vojnových akcií, nájdeme v slovenských literárnych dielach najmä analýzy 

sociálnych dôsledkov vojny a typické slovenskú prostredie = dedinu;  opisy frontov sú okrajové 
 

b) zatriedenie a charakteristika autorov 
 

 

- predstaviteľka druhej vlny slovenského realizmu 
- do popredia jej diel sa dostáva sociálna téma 
- prostredím jej próz je slovenská dedina 
- prezentuje dokonalú schopnosť pozorovať ľudí a vidí problematiku dedinského života 
- často opisuje dedinskú inteligenciu 
- ponúka tvrdý a kritický pohľad na slovenskú dedinu používajúc ironický a satirický tón 
- svojim postavám nedáva druhé šance 
- riešenia konfliktov nie sú harmonické; do konfliktu sa často dostáva osobný život/šťastie postavy   x   majetok 
- tvrdý a nekompromisný postoj má aj k ženským postavám a k téme lásky 
- celkovo jej dielo hodnotíme ako kritický až pesimistický realizmus 

 

HRDINOVIA 

-  psychologická novela s protivojnovou tematikou 
- skladá sa z 12 kapitol, pričom druhá kapitola bola cenzurovaná 
- kapitoly prinášajú obrazy z dedinského a mestského prostredia, a reakcie ľudí na prvú svetovú vojnu zo slovenskej dediny, ktorí ju 
odmietajú a reakciu pánov, ktorí ju prijímajú s radosťou a vidia v nej zábavu 

- dejová línia je veľmi slabá, jej hlavnou témou sú reakcie jednotlivých žien na vojnu pričom dej dotvára láska medzi notárom 
Širickým a Lízou Malinskou 

- dej je zarámovaný na začiatku príchodom bubeníka, ktorý budí dedinu správou o branskej povinnosti a na konci príchodom poštárky 
na konci, ktorá priniesla oznámenia o smrti 

- názov hrdinovia je dvojzmyselný, označuje: -   skutočných hrdinov, ktorých znázorňuje prostý ľud a príkladom je Širický 
- „hrdinov“, ktorý sú hrdinovia iba rečami a príkladom je Baláň 

POSTAVY A CHARAKTERISTIKY: 

NOTÁR Laci Baláň 
- je predstaviteľom pomaďarčenej inteligencie, reprezentuje panskú vrstvu 
- slovami je veľký vlastenec, oduševnený za vojnu z ktorej sa teší 
- je sebavedomý, nadradený chválenkár, ktorý sa tvári ako smelý človek, ale v skutočnosti je táraj, pokrytec a zbabelec 
- vojnu oslavuje, lebo sám na ňu ísť nemusí, vníma ju ako niečo veľkolepé 
- iným vyčíta, že do vojny nejdú s oduševnením a jednoduchých mužov oduševňuje, ale sám sa bojí a odmieta ísť do vojny 
- je „hrdinom slova“ pretože jeho optimizmus končí keď dostane povolávací rozkaz a využije všetky možnosti aby nemusel narukovať 
- je protikladom Širického, ktorého aj po smrti ohovára a tvrdí, že na vojne si hľadal ľahšiu robotu, lebo robil sanitára. 

 
PODNOTÁR Štefan Širický 
- postom patrí k panskej vrstve ale pôvodom k ľudovej a preto sa v jeho zmýšľaní prejavuje odpor k vojne 
- necíti povinnosť k vlasti bojovať a umierať za ňu 
- nechápe vojnu v cudzej krajine, ale napriek tomu, keď príde ten čas tak odchádza na front 
- zahynie pri humánnom čin, keď sa snaží pomôcť zranenému ruskému vojakovi 
- jeho postoj je možné považovať za hrdinstvo 
- skutočnými hrdinami sú obyčajný ľudia – dedinský človek, ktorý na svojich pleciach nesie jarmo vojny: smrť, hlad, biedu, ... 
- ALE! aj pri tejto téme sa prejavuje typicky tvrdý a ostrý pohľad na ženy (Líza Malinská - učiteľka v materskej škole, rozmaznaná, 
panovačná  a trucovitá krásavica, ktorá si udržuje odstup od Širického, aby zvýšila jeho záujem) 

14. Charakterizujte obraz 1. sv. vojny v dielach Boženy Slančíkovej Timravy a Milana Hurbana 

a) téma vojny v slovenskej literatúre 
b) zaradenie a charakteristika autorov + analýza diel 

Božena Slančíková Timrava 
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- jeho tvorbu zaraďujeme k sociálno – psychologickému realizmu 
- znaky jeho tvorby: 

- vplyv ruských realistov (Čechov) 
- do popredia sa dostáva vykreslenie individuálnych ľudských osudov, fatalizmus (osudovosť), postavy sú 

dedinčania, ktorí majú problémy s vyjadrovaním 
- rozoberá sociálnu problematiku, jeden z hl. konfliktov jeho diel – riešenie otázky viny, svedomia a trestu 

- písal realistické poviedky a novely zo života horalov a romány z obdobia 2. svetovej vojny 
- v trilógii Živý bič, Hmly na úsvite a V osídlach zachytil osudy obyvateľov hornooravského kraja v 20. a 30. rokoch 
20. storočia 

 
 

ŽIVÝ BIČ 
- sociálno - psychologický román 
- sociálny román: sleduje dedinkú komunitu: jej vzťahy, konflikty a pozície jednotlivcov 
- vojnový román - obdobie 1. sv. vojny, riešia sa nepriame dôsledky vojny na dedinu 
- ide o tzv.  unanimistický román (una anima – „jedna duša“) - literárny princíp/postup, v ktorom komunita (viac postáv) koná 
ako jedna,, hrdinom sú dedinčania, ktorí sa ako jednoliaty celok prísne oddeľujú od vládnucej vrstvy a jej prisluhovačov 

- zobrazuje tu vnútorný svet ľudí vo vojne, kedy sa viditeľne menili ľudské charaktery 
 

I. Stratené ruky 
- dej sa odohráva počas 1. svetovej vojny v dedine Ráztoky 
- dedina si začala uvedomovať hrôzy vojny, keď prichádzali prvé oznámenia o smrti synov, mužov, /nedostatok potravín.../ 
- z frontu sa vrátil Ondrej Koreň ako mrzák, bez pravej ruky, nemý a so znetvorenou tvárou - - narukoval aj Ilčíčkin syn Štefan, ktorého 
odsúdili na smrť, lebo zavraždil krutého čatára Rónu, ktorý ich ponižoval, bil a urážal 
- keď sa to Ilčíčka dozvedela, začala ešte viac poburovať ľud proti vrchnosti a vojne 
- keď narukoval Adam Hlavaj, jeho žena Eva ťažko znášala jeho odchod, tak požiadala notára Okolického, aby jej muža „vyreklamoval“ 
- notár, prisľúbil pomoc a prinútil Evu, aby sa mu oddala, ale sľub nedodržal 
- Eva s notárom otehotnie, porodí syna a dedina ňou pohŕda (okrem Ilčíčky a Koreňa) 
- zúfalá Eva skončila svoj život v rieke 

 
II. Adam Hlavaj 
- Adam zbehol z frontu, ale po návrate bol jeho dom prázdny 
- keď vyšla pravda s notárom najavo, dedinčania sa proti nemu vzbúrili 
- v dedine vypukla epidémia, zahubila hlavne deti, medzi nimi aj Evinho syna 
- zúfalé ženy začali v krčme piť s mužmi, aby zabudli 
- po konci vojny sa do dediny vracajú vojaci s puškami a vystrašený notár dá zo strachu odzbrojiť vracajúcich sa chlapov 
- vypukla živelná vzbura, ľud na čele s Ilčíčkou napadol strážnicu, pričom jeden zo žandárov Ilčíčku zabil 
- notára odniesli tam, kde Eva skočila do rieky a posadili ho do rieky, aby rozmýšľal o sebe,, podopreli ho doskami (vtedy už bol ochrnutý 
po porážke) no tie sa uvoľnili a notár sa utopil - - zúrivý ľud prepadol krčmu a posmelený alkoholom, obchod a notárov dom 
- Adam nakoniec podpálil krčmu – príčinu mnohého zla, zdalo sa mu, že po dlhom utrpení dosiahol konečne slobodu. 

 
- román patrí medzi najvýznamnejšie a najviac prekladané diela o prvej svetovej vojne 
- na román voľne nadväzujú romány: Hmly na úsvite, V osídlach 

Milo Urban 
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a) UMELECKÁ MEDZIVOJNOVÁ AVANTGARDA V EURÓPSKEJ LITERATÚRE 
 

obdobie = PRVÁ SVETOVÁ VOJNA = prvý globálny konflikt (v rámci tejto udalosti môžeme hovoriť o všeobecnom konflikte) 
- na jednej strane je to všeobecný úpadok hodnôt 
- na druhej strane je to veľmi zaujímavý pokrok 

 
- výsledné hodnotenie je také, že ju označujeme za CIVILIZAČNÝ ŠOK, na ktorý svet reaguje radikalizáciou a vyvíja tlak na zmenu tu 
a teraz, čoho výsledkom je revolúcia a vznik mnohých radikálnych politických zoskupení a aktivít, ale aj nové podoby umenia 
- samotná vojna sa stáva po jej ukončení kľúčovou témou umenia 
- spomínaná spoločenská radikalizácia spôsobila aj umeleckú radikalizáciu = AVANTGARDU 

 
AVANTGARDA – pochádza z fr. AVANT GARD – čelo, prvá línia -> tí, ktorí sú v popredí 

- chápeme ju ako viacero umeleckých smerov (PLURALITA) 
- je to krátke časové obdobie, keď vrcholom sú 20. Roky 20. Storočia 
- aby bola avantgarda avantgardou, musí spĺňať nasledujúce znaky: 

ZNAKY: 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
Radikálnosť = všetky smery avantgardy hovoria o revolúcii v umení a majú nekompromisný postoj ku klasickému umeniu 
(opozícia, odmietanie); v umení používajú šok, kontrast a rozpor 
Hnutie skupín = všetky avantgardy sa definujú ako uzavretá skupina, ich členovia sa identifikujú s hodnotami skupiny 
a súčasne sa vymedzujú voči iným 
Manifesty = manifest – verejná deklarácia princípov a hodnôt; pomocou nich avantgardy verejne deklarujú svoj pohľad na svet 
a umenie, zverejňujú svoju poetiku a estetiku 
Publicita = avantgardy sa snažia dostať umenie na verejnosť a to často mimo klasických inštitúcií; organizujú vlastné výstavy, 
vlastné časopisy, organizujú PERFORMANCE – prezentácia viac umeleckých žánrov, ktoré sa často prelínajú a sú vo vzájomnom 
vzťahu s divákmi 
Revolučnosť = revolúciu v umení chápeme ako neoddeliteľnú od spoločenskej revolúcie; väčšina avantgardných umelcov bola 
spoločensky a politicky aktívna, mnohí boli členmi pravicových a ľavicových radikálnych zoskupení 

 
 

b) GUILLAUME   APOLLINAIRE 

 
- najvplyvnejší umelec moderny (surrealizmus) 
- ako vzor ho uvádzajú aj neskoršie avantgardné smery, kvôli jeho originalite, slobode prejavu, formálnemu novátorstvu,... 
- najviac sa k nemu hlási surrealizmus a ako prvý použil tento pojem 
- jeho dielo Tiréziove prsníky je považované za prvú surrealistickú drámu 

 
 
 

PÁSMO  - v básnickej zbierke Alkoholy dominuje subjektívnosť a rozmanitosť, v nej priviedol na svet PÁSMO: 
- jedna z básní a súčasne aj nová lyrická forma, ktorá sa stala inšpiráciou pre modernú poéziu 
- typické je voľné radenie tém, motívov a obrazov bez zdanlivej logickej súvislosti, či príčinnosti 
- témy a motívy sú radené na základe asociatívnosti 
- jediná spojitosť je „ústredná téma“ 
- pásmo pripomína film (klip) 
- výsledný efekt je dynamický, skratkovitý text s vypadúvajúcou diakritikou a spojenia slov sú často prekvapivé a veľký dôraz 

je kladený na predstavivosť 
 

KALIGRAMI - báseň (text) v obraze 
- básnická zbierka a zároveň nová lyrická forma 
- na jednej strane je úplne rozbitá klasická forma a na strane druhej je jednota obsahu a formy 
- kaligram = básnická hračka 

15. Charakterizujte umeleckú medzivojnovú avantgardu v európskej literatúre. 

a) charakteristika (obdobie, pojem avantgarda, znaky) 
b) Apollinaire Guillaume – vplyv na avantgardu (pásmo, kaligram) 
c) charakteristika jednotlivých avantgardných smerov: 

dadaizmus, futurizmus, poetizmus,  surrealizmus 
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- veta je úplne rozbitá v dôsledku zachovania formy 
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c) avantgardné smery 
 

  

- jedna z najstarších avantgárd 
- vzniká v roku 1915 vo Švajčiarsku a zakladateľom je TRISTAN TZARA (Rumun) 

„Dada“  - „áno“ v Rumunsku 
- citoslovce reči detí a citoslovce výsmechu 
- náhodné slovo zo slovníka pre mnohých ľudí 
(sami dadaisti definujú DADA veľmi obrazne a často negatívne) 

=  umelecká  provokácia;  šokuje, ironizuje, provokuje, ... 
= krása je výsledkom náhody; chýba logika, cielený zámer, ... 
= mnohovýznamovosť, živelnosť, spontánnosť 
= formuje sa ako tvrdá opozícia voči klasickému umeniu – odmieta ho a chce ho zničiť 

 
  

Zdroje :  1. Apollinaire 2.  Dadaizmus – čerpá z neho krásu náhody 3.  Sikmunt Freud – jeho psyhoanalýza 

- v snahe liečiť psychické poruchy (choroby) sa snaží dotknúť skutočného človeka, ktorý sa ukrýva v jeho podvedomí a ktorý je pod 
neustálou kontrolou mozgu (výchova, morálka, zvyky) 

- podvedomie sa prejavuje v snoch a tak Freud začal so systematickou analýzou 
- veľkú rolu pripisuje rodinným vzťahom a sexuálnym pudom 
- vzniká v 20. rokoch vo Francúzsku 
- pojem „SUR REALISME“ – niečo , čo je nad realitou (v zmysle Freuda je to skutočná realita) 

* veľmi rýchlo vznikla silná internacionálna skupina, v ktorej boli zastúpené všetky umelecké oblasti 
(literatúra, film, výtvarné umenie, fotografia a pod.) 

* svoje predstavy o umení definovali viacerými menifestami. Definíciu svojho umenia ponúkli hneď v prvom 
 

Znaky  - umenie – psychický automatizmus;  umenie všedného dňa;   umenie pre všetky zmysly 
- sen prevažuje nad realitou 
- exotický verš – rozbitý, netradičný, s rôznou dĺžkou 
- absolútna sloboda v myslení, forme, estetike 
- kŕčovitá krása (náhoda, spojenie protikladov, nevšednosť, absurdita) 
- mnohovýznamovosť 
- texty v geometrických tvaroch 
- stierajú sa rozdiely medzi poéziou a prózou 

 
  

- vzniká v Taliansku 
- je spojený s budúcnosťou a to najmä s vedeckým a technickým pokrokom 
- vrchol dosiahol v medzivojnovom období a je spájaný aj s fašizmom 
- kľúčovou osobnosťou je FILIP MARINETTI 

Znaky:   energia, pohyb, dynamika, nebezpečenstvo 

- ideálom krásy je výdobytok techniky, hrdinom je človek ovládajúci techniku a ako jediný velebí vojnu 
- odmieta tradičné umenie, dokonca tu nájdeme aj výzvu na jeho zničenie 
- literárny futurizmus rozbíja tradičný tvar textu 

 
  

- vznikol v Nemecku po prvej svetovej vojne – umeleckou reakciou na vojnu 
- „EXPRESUS“ – výrazný, ostrý, citovo vypätý 
= vo výtvarnom umení : farba, snaha vyjadriť psychiku, deformácia tvaru 
= divadlo : dôraz na mimojazykové prostriedky 
= literatúra : častá téma vojny, vždy je to človek v hraničnej situácii (beznádej, zúfalstvo); nájdeme tu tragizmus, pesimizmus, 

citovú krízu a zdeformovaný jazyk (expresívny, vulgárny) 
 

  

- vznikol v Československu 
- je to jedna z mála pozitívne ladených avantgárd v duchu hesiel: Svet a život je krásny, odhaľte túto krásu! 

Umenie – návod ako sa má stať život básňou. 

- je tu vplyv surrealizmu, najmä sen, snovosť, predstava (IMAGINÁCIA – hra s významom, hra so slovom) 
- pozitívny vzťah k životu, optimizmus 
- na jednej strane tu nájdeme krásu všednosti, na druhej exkluzivitu a exotiku 

Osobnosti:  JAROSLAV SEIFERT (nobelová cena z aliteratúru), VÍTĚZSLAV NEZVAL, KAREL TEIGE 

- hrdina je výnimočný (pôvodom, vzhľadom, situáciou) 
- tragizmus, pesimizmus, citová kríza 
- zdeformovaný jazyk (hovorový, drsný, expresívny, vulgárny) 
- otvorenosť opisov, ktoré sú drastické až brutálne 

DADAIZMUS _____________________________ 

SURREALIZMUS ___________________ 

FUTURIZMUS _________________ ___________________ 

EXPRESIONIZMUS ________ 

POETIZMUS ________ 
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  VITALIZMUS  
 

- tento myšlienkový prúd, ktorý presadzoval radostné a optimistické nazeranie na svet, bol bezprostrednou reakciou na 
osobné skúsenosti ľudí počas prvej svetovej vojny, na očakávaný mier a obnovu zničených hodnôt 

- názov získal z latinského slova vita – život 
- súvisí najmä s myšlienkou že základom života je životná energia a sila, ktorá preniká životom a a zabezpečuje jeho 

neustály vzostupný vývoj 
- básnický život vitalistov je „každodenný“, často aj s nárečovými slovami/dialektizmami 
- vitalisti pokračujú v tendencií symbolistov uvoľňovať sylabotonickú veršovú štruktúru v prospech ohlasujúceho sa 
voľného verša (nemajú pravidelný rým, nedodržiavajú istý počet slabík,...) 

 

 

AUTOR 
 

 

 
- predstaviteľ VITALIZMU – umelecký smer, ktorý je oslavou života (optimizmus, radosť, ...) 
- dostal prezývku „POETA NATUS“ – BÁSNIK RODENÝ, kvôli ľahkosti a prirodzenosti jeho tvorby 
- čokoľvek bolo inšpiráciou, kdekoľvek bolo miesto na tvorbu, výsledkom bola hravá, čitateľná 

a zrozumiteľná poézia 
- vitalizmus sa vo veľkej miere prejavoval v téme ženy a lásky – žena je vždy inšpiráciou, výzvou, 

dobrodružstvom, predmetom  túžob a  erotických predstáv, ... 
- ALE! extrovertná (spoločenská) tvorba obsahuje smutné tóny, ktoré sú reakciou na predvečer vojny, 

spoločenskú krízu, ... báseň Moloch 
- básnická zbierka a báseň:   Cválajúce dni 

 
- úvodná metafora → život = dostihy – umelecký obraz dostihov je postavený na slovesách 
(ženú sa, rozbíjajú, nechávajú, ...) a expresívnych slovách (bujní žrebci, dokaličené ľudské mŕtvoly,...) 

- vzťah ľudí k dostihom/k životu: 
KRASOJAZDCI - stá, obdiv a exkluzivita, (jazdia ponad dómy, preskakujú Oceán, ženú sa krkolomným 

cvalom, nestihne ich ani Parom presedlať na Lucifera šiju) 
DIVÁCI – milióny, vôbec im nevenuje pozornosť, (nezáujem) 

- autor sa identifikuje s jazdcami 
- nasleduje opis života a životnej voľby 

- v závere je vyznanie – napriek neistote a nebezpečenstvu (Nemôžme znať, či nespadneme a nezlomíme 
väz) neznámemu odmieta (nechceme sa predsa vtopiť) pasívny život ( to driemajúce ľudské plemä) 

 

FORMA:    - nepravidelná strofa 
- interpunkcia zachovaná 
- nedodržaný sylabizmus (rôzna dĺžka verša) 
-  rým je nepravidelný, prípadne chýba 
- netradičná forma, kt. sa blíži k modernej poézií 
- najneobvyklejšia časť je koniec 2. strofy (stupňovanie, dynamika obsahu je zvýraznená 

formou textu) 

LEXIKA 
- významná pozícia slovies (nezasiahne ich blesk, nad konské hrivy sklonení, stískajú ich koleny) 
- expresívne slová, viac negatívne, ale aj napriek tomu je celkové znenie textu optimistické a vyznieva 
ako oslava života, (napr.: bujný žrebci, rozbíjajú lebky, dokaličené ľudské mŕtvoly, Lucifera šiju,...) 

- poetizmy (stálic na stálice, jarí šarvanci,...) 
- exluzívne, módne a cudzie slová 

 
Básnické jazykové prostriedky 
- epiteton (jarí šarvanci, bujní žrebci, ľudské mŕtvoly, konské hrivy, večnú energiu, zakliaty živý les,...) 
- symboly (lebky, Notre Dame, Lucifera šiju) 
- anafora 
- epizeuxa (Hurrá, hurrá) 
- metafora (Sedíme na paripách:uháňajúcich dňoch, Cválajúce dni,..) 

16. Ukážte vplyv modernistických tendencií na slovenskú medzivojnovú poéziu 

a) novosymbolizmus (Emil Boleslav Lukáč: Paradoxon) 
b) vitalizmus (Ján Smrek: Cválajúce dni) 

Ján Smrek :   Cválajúce dni 

CVÁLAJÚCE  DNI 
 

Bujní žrebci, neosedlaní 
— nezasiahne ich blesk — 
ženú sa vpred, 
ženú sa vpred, 
kopyty rozbíjajú lebky 
a nechávajú za sebou 
dokaličené ľudské mŕtvoly. 

 
Stepilí cowboyi 
nad konské hrivy sklonení 
sedia na pariacich sa chrbtoch 
a stískajú ich koleny 
kŕčovite. 
Hurrá, hurrá! 
Z cesty nám!! 

Pádime! 
Nevidíte? 

 
Krasojazdcov sú stá, 
divákov milióny. 
Tie stá však jazdia ponad dómy, 
ponad parížsku Notre Dame 
a preskakujú Oceán, 
ženú sa krkolomným cvalom, 
že nestihne ich ani Parom, 
chcú prelietať 
zo stálic na stálice, 
presedlať na Lucifera šiju, 
vôbec: vtopiť sa v dáky fenomén, 
možno: vo večnú energiu. 

 
My mladí, jarí šarvanci, 
ktorí sme život — svoju milú — 
objali prvom pri tanci, 
sme celým dúškom živí — 
my sme tí jazdci diví! 
Sedíme na paripách: 
uháňajúcich dňoch, 
a pevne držíme sa hrivy — 
nič nevadí, že niektorý 
pri skoku ponad piliere 
oceľového mosta 
drží sa už len chvosta. 

 
Nemôžme znať, či nespadneme 
a nezlomíme väz — 
lež nechceme sa predsa vtopiť 
v to driemajúce ľudské plemä, 
v zakliaty živý les. 
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  NOVOSYMBOLIZMUS  
 

- v 20-tych a 30-tych rokoch 20. storočia sa ohlásila druhá vlna symbolizmu (nový symbolizmus, neosymbolizmus) 
- zachoval si typické témy (smútok, samota jednotlivca), ale po prežitej vojne sa vystupňoval pesimizmus, básnikov 
„tragický pocit života“ a skepsa/pochybovačnosť 

- autori hľadajú cestu skôr vo viere než v rozume 
- v tvorbe niektorých básnikov sa to prejavuje prvkami dolorizmu ( z lat. dolor – bolesť, bolestivosť) 
- napríklad smútok a dezilúzia v diele Emila Boleslava Lukáča pramenil aj v rozpore medzi kresťanskými ideálmi 
a povojnovou realitou, ale aj v jeho osobnej situácií 

 

 

AUTOR -  slovenskou kritikou je považovaný za protiklad Jána Smreka – ANTIPÓD (protinožec) 
- dáva mu tiež prívlastok „POETA DOCTUS“ – BÁSNIK URČENÝ, pretože mal veľkú znalosť klasikov, 

 mnohých prekladal a tým zdokonaľoval jeho štýl, jeho tvorba sa stala formálne dokonalou 
- patrí do mladšej generácie básnikov slovenskej literatúry 
- predstaviteľ  NOVOSYMBOLIZMU –  funkčné obohatenie tradičného symbolizmu 
- charakter jeho tvorby je smutný až depresívny 
- rozporuplnosť – časté využitie kontrastu dilemy, váhania v poézii 

a súčasne sa jej bojí – je to vždy problém – lásku nachádza 
v protikladoch, keď ju získa, máli sa mu, ... 

- DOLORIZMUS – autor alebo básnik neustále „trpí“ (sebatrýzeň) 

DIELO - zbierka: Dunaj a Seina – symbolický názov - rieky = krajiny: Slovensko a Franczúsko 
– domov a cudzina – ústredná téma básnickej zbierky, báseň: Taedium Urbis 

KOMPARÁCIA – porovnávanie ....   DEDINA  - domov, vlasť; kladné opisy 
MESTO - skazené veľkomesto; záporné opisy 

- v závere je vyznanie lásky k domovu 
- obsahový protiklad je zvýraznený jazykovými prostriedkami – zvukomaľba, keď pri opise 

mesta používa znepokojivé a nepríjemné  spoluhlásky 
 

FORMA – klasický sonet s netradičným usporiadaním srôf 

Emil Boleslav Lukáč : Paradoxon 

Taedium urbis (Hnus mesta) 

Bohatstvá veľkomesta, zlatisté strechy dómov, 
ich rozkoš, mam a jed, ich sláva, sprzna, slasť, 
všetko to cudzie mi, je inde moja vlasť, 
tam medzi bralami môj čarokrásny domov. 

 
Tu každá myšlienka je zakrnelou, chromou, 
doma je milejšou i najskromnejšia chrasť. 
Tu všetko ubité a nemôže nič rásť, 
len hukot odporný čuť veľkých hypodromov. 
Ó, hory zelené, ó, dobrý, rodný údol, 
na malých chatrčiach ten milý modrý kúdol, 
tie mäkké sonáty, ktorými vietor húdol. 

 
Ó, ľudia ako vosk, nie nepriatelia – vlci, 
v ich krotkých pohľadoch slavianska láska blčí. 
Ó, ty môj krásny kraj. Tak milujem ho. Mlčí. 
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a) SLOVENSKÁ MEDZIVOJNOVÁ DRÁMA – obdobie 1918 – 1945 (prvá polovica 20. storočia) 

ROZVOJ DIVADLA  - po roku 1918 nastáva všeobecný rozvoj Európskej kultúry – aj divadla 
- (konečne) vzniká sieť profesionálnych slovenských divadiel 
- dôležitý je vznik prvej scény – SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO DIVADLA – Bratislava 1919 
- následne vznikajú ďalšie: Nitra, Košice, Banská Bystrica, ... 
- niektoré vznikajú nanovo, iné transformáciou pôvodných maďarských a nemeckých 
- pri vzniku profesionálnych scén vo veľkej miere pomáhajú českí divadelníci: režiséri, dramaturgovia, herci, hlasoví pedagógovia, ... 
- popri profesionálnych scénach stále existuje silná ochotnícka scéna 
- repertoár: - stále sa uvádza svetová klasika v starších aj novších prekladoch 

- na profesionálnu scénu sa dostáva i staršia slovenská klasika 
- objavujú sa noví súčasní autori, ktorí sú inšpirovaní modernými smermi a reagujú na aktuálne otázky 

FILM  - nové médium, ale postupne sa dostáva aj ku nám 
- český film sa v tomto období stáva silným a vytvára priestor aj pre slovenských hercov a tvorcov 
- 1932 – prvý slovenský film – JÁNOŠÍK – ešte stále nemý film; bol v produkcii bratov Siakeľovcov – amerických slovákov 

AUTORI A DIELA - v medzivojnovej dráme môžeme nájsť tie isté trendy ako v celej literatúre – prelínajú sa generácie 
- tvoria ešte autori realizmu, ale vo veľkej miere sa uplatňujú avantgardné prvky a to najmä expresionizmus 
- v centre pozornosti autorov je stále slovenská dedina, sociálne pomery pritvrdené najmä hospodárskou krízou 
- novým prvkom je téma vysťahovalectva, ktorá dedinskú komunitu postihla 

 
 

 

Matka pozostáva z troch dejstiev. Dej sa odohráva v chudobnej baníckej chalupe. Hlavná hrdinka hry, Anna Pavlička, je vdova (jej muž zomrel pri 
výbuchu plynu v bani). 

Anna má zvláštnu schopnosť, ktorá ju napĺňa strachom – dokáže predvídať budúcnosť (aj pred nešťastím v bani mala vidinu, ale darmo sa snažila muža 
zadržať, aby nešiel do práce, všetci sa jej iba smiali). Tento krát sa Anne sa zazdalo, že sa vráti domov jej syn Paľo. Tuší, že sa stane niečo zlé, lebo kým bol 
Paľo v Amerike, jeho brat Jano mu zobral nielen majetok, ale prebral mu i dievča. A tak sa i stalo. Paľo skutočne prišiel a Jano sa s ním nevie zniesť. 

A matka má ďalšiu, ešte hroznejšiu predtuchu: Vidí, ako v bitke Jano prekole svojho mladšieho brata. Preto žiada Paľa, aby odišiel z domu. Predstiera 
nemilosrdnosť a nenávisť a doslova ho vyháňa z domu. Paľo nešťastný a znechutený odchádza bývať k rodičom svojej niekdajšej milej Katky. Čoskoro sa 
obaja mladí presvedčia o tom, že ich láska trvá i naďalej. Matka vie, že Jano to neznesie a že sa Paľovi pomstí. Onedlho Paľo pochopí, že matka nenávisť iba 
predstierala a že ho má stále rada. Rozhodne sa ju navštíviť. A vtedy sa matka rozhodne postaviť proti osudu (ktorý jej naznačila vidina). Vymyslí cestu, ako 
zachrániť syna. - Sama privolá situáciu, aby sa zaňho obetovala. Už nebráni tomu, aby sa stretli Paľo s Janom, naopak, sama pripraví toto stretnutie. A potom, 
keď má prísť k osudnému boju jej synov, zhasne lampu a nastaví hruď namiesto Paľovej. 

 
Hra je naplnená vznešenosťou a hrdinstvom materstva, ktoré vyplývajú z nezištnej materinskej obetavosti. 

 
 
 

Bačova žena sa skladá z troch dejstiev. Prvé dejstvo sa odohráva v biednej, ale čistej izbe, kde býva bača Mišo so ženou a s dvoma synmi, druhé dejstvo 
v kaštieli, tretie v noci na salaši medzi vysokými vrchmi. 
Bačova žena pripomína svojou zápletkou a vyústením antickú tragédiu. Odohráva sa na pozadí ťažkej hospodárskej a sociálnej situácie, v ktorej sa 
nachádzalo Slovensko na začiatku 20. storočia. Vysťahovalectvo, sprievodný jav biedy a nedostatku práce, tragicky poznačilo aj osudy bačovej ženy Evy. 

Eva je ženou baču Miša. Mišo je jej druhý manžel, prvý, bača Ondrej Muranica, odišiel pred rokmi do Ameriky. A bani, kde pracoval, došlo k výbuchu 
a Eva dostala oznámenie od spoločnosti, že jej manžel zomrel pri nešťastí. Eva má dvoch synov - Ondríka z prvého a Miška z druhého manželstva. Rodina žije 
na svätojurskom panstve v chudobe, skromne, ale v šťastí a porozumení. Ich pohodu narúša jedine nenávisť Evinej bývalej svokry, ktorá jej nevie odpustiť, že 
sa znovu vydala. Je presvedčená, že jej syn nezomrel, veď jeho mŕtvola sa nenašla. Bača Mišo sa vracia domov s chýrom, že svätojurské panstvo kúpil akýsi 
„Amerikán“. P o príchode nového pána v ňom Eva spozná svojho prvého manžela, o ktorom si myslela, že je mŕtvy. 

Ondrej sa nasťahuje do kaštieľa a celý majetok dá prepísať na Evino meno. Zoberie k sebe aj matku, dáva pohostiť celé služobníctvo. Zavolá si starého 
baču a spolu spomínajú na roky, ktoré strávili medzi horami. Ondrej mu rozpráva, ako v Amerike v tmavých baniach túžil za tými horami a lúkami. Dá si 
zavolať Miša, a aby sa ho zbavil, navrhuje mu, že mu zaplatí cestu do Ameriky, vybaví slušnú prácu a ešte pridá aj šek na pätnásťtisíc dolárov. on súhlasí, ale 
iba ak pôjde s Evou. Ondrej rieši situáciu kruto: vyháňa Miša z panstva a zbavuje ho miesta baču. Zdesená Eva sa vyberie za ním do kaštieľa a prosí ho 
o zmilovanie. Ondrej sa jej vyhráža, že jej zoberie syna. Žiada ju, aby sa k nemu vrátila. Eva sa mu snaží vysvetliť, že nemôže opustiť Miša, ktorý ju zachránil 
pred biedou a je dobrým otcom obidvom deťom. Ondrej porozpráva Eve, že pri výbuchu v bani stratil pamäť. Nemal pri sebe žiadne doklady, iba svoje 
našetrené peniaze. pamäť sa mu vrátila až po rokoch, pri železničnom nešťastí. prvou loďou sa vybral domov. Chcel Evu prekvapiť a zastavil sa na 
pozemkovom úrade, aby jej za našetrené peniaze kúpil aspoň kúsok role. Na úrade sa dozvedel, že za toľké peniaze môže kúpiť celé svätojurské panstvo, 
ktoré je práve na predaj. Tak sa stal majiteľom kaštieľa a celého panstva i so služobníctvom. 

Eva je zmätená a nešťastná, nevie, čo má robiť. Majetok a bohatstvo nechce, jej najväčším pokladom sú synovia. Miša však zožiera žiarlivosť, a keď ho 
Eva prosí, aby spoločne odišli do Ameriky, vyhlási, že on sa už rozhodol – odíde a zoberie aj syna Miška a ona nech si ostane na svojom panstve. Eva si zúfa. 
Vtom prichádza aj Ondrej a oznamuje Eve, že syn Ondrík je u neho a nemieni ho už Eve vrátiť. Medzi chlapmi sa strhne bitka. Eva, ktorú sa žiarliví muži 
chystali pripraviť o oboch synov, spácha samovraždu – prekole sa nožom. Jej posledné slová sú: „Teraz ma už obidvaja máte“. 

17. Charakterizujte slovenskú medzivojnovú  drámu. 
a) úvod (obdobie, rozvoj divadla, film, autori a diela) 
b) texty: Bačova žena, Matka 

Július Barč-Ivan: Matka 

Ivan Stodola:  Bačova žena 
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a) rozdelenie 3 generácií  -  v 20. rokoch pôsobili popri sebe súčasne tri generácie spisovateľov – staršia, stredná a mladá generácia 
 

1. staršia generácia: predstavitelia realizmu ( Martin Kukučín, Timravá, Tajovský,... ) 
 

2. stredná generácia: je to generácia spisovateľov, kt. vstúpili do literatúry v čase 1. svetovej vojny alebo bezprostredne po nej 
(Martin Rázus, Štefan Krčméry, ...) 

 
3. mladá generácia: skupina básnikov a prozaikov, ktorí vstúpili do literatúry v 20. rokoch a priniesli do nej nové avantgardné smery 

- mladá generácia sa zoskupovala najmä okolo časopisov Mladé Slovensko, Svojesť, DAV 
- členmi skupiny Mladé Slovensko alebo Svojesť boli napr.:   básnici: Ján Smrek, Emil Boleslav Lukáč,...  

a prozaici: J. C. Hronský, Ján Hrušovský, Milo Urban,... 
- ľavicovo orientovaní básnici a prozaici si založili časopis a skupinu DAV, patrili k nim napr.: 
Ladislav Novomeský, Janko Kráľ 

 
b ) charakterizuj mladšiu generáciu básnikov 
- obdobie medzi dvoma svetovými vojnami  je obdobie zrodu  modernej slovenskej poézie a prózy 
- mladá generácia sa v tomto období inšpirovala modernou európskou literatúrou a filozofiou 
- do poézie a prózy vnášala nové, avantgardné prvky, netradičné témy, formy a postupy 
- literatúra bola zo štylistického i obsahového hľadiska veľmi  rôznorodá 
- na rozdiel od predchádzajúcich období, keď v literatúre prevláda iba jeden smer (napr.: romantizmus, realizmus) v medzivojnovom 
období sa súčasne uplatňovalo mnoho štýlov a smerov (napr.:  poetizmus, symbolizmus, vitalizmus, naturalizmus,  futurizmus, 
socialistický realizmus, surrealizmus,... 

 
I. poetizmus   - nájdeme tu vplyv surrealizmu ( sen, snovosť, predstava), pozitívny vzťah k životu ( pozitivizmus), 

 
II. socialistická poézia ( DAV ) 

– ľavicová avantgarda, predstavitelia skupiny DAV, najvýznamnejší predstaviteľ je Ladislav Novomeský 
- predstaviteľ liberálneho prúdu socialistickej avantgardy 
- snaží sa prepojiť socialistickú literatúru so západnými tendenciami 
- v tvorbe sa snaží o nadstraníckosť („otváranie okien“) so zameraním na ľudské problémy 
- jeho básne sa vyznačujú lyrickosťou, pôsobivými personifikáciami, metaforami 
- jeho diela sú v súlade s princípmi poetizmu - kládol veľký dôraz na ľubozvučnosť svojich textov 
- jeho najvýznamnejšie zbierky: 
NEDEĽA - predstavil v nej svet kaviarničiek, tanečníc, atmosféru mesta 

- poézia všedného dňa, v ktorej každý deň by mal byť sviatočnou nedeľou 
ROMBOID - inšpirovaná poetizmom, konfrontuje v nej krásne detské sny zo zložitým svetom dospelých, neukazuje len veci pozitívne, 

radostné (typický poetizmus), ale aj smutné a  tragické 
 

III. nadrealizmus 

- slovenský variant surrealizmu, pričom sa nepoužíva ako doslovný preklad ale naznačuje že ide o variant 
- špecifiká: časový posun (surrealizmus - vrchol tesne po I. sv. vojne, nadrealizmus - predvečer II. sv. vojny), Slovensko má iný kultúrny 

kontext ako západná Európa 
- najvýznamnejší predstaviteľ JURAJ FÁNDLY – najznámejšia zbierka Uťaté ruky ( prvým nadrealistickým dielom v slovenskej literatúre) – 

Fábry v nej odmietol literárne tradície a celú klasickú poéziu 
 

IV. katolícka moderna 

- duchovná poézia, spojená s konkrétnym vyznaním (katolicizmus) 
- v slovenskej literatúre má tradíciu od stredoveku a v medzivojnovom období nadobudla podobu avantgardy 
- často písaná klerikmi, ktorí riešia duchovné problémy modernou formou 
- predstaviteľ : RUDOLF DILONG a jeho reprezentatívne dielo tohto smeru: ZA MÚRMI KLÁŠTORA 

18. Opíšte uplatnenie avantgardných smerov v slovenskej medzivojnovej poézii 

a) rozdelenie 3 generácií autorov 
b) charakteristika mladšej generácie 
c) autori a diela 
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c)  autori a diela 
 

 

OBSAH: 

- motív → detstvo 
- nostalgická spomienka na detstvo a na prechod do dospelosti 
- symboly v detstve: hry, hračky, kruh, ovál 
- umelecky zobrazený prechod do dospelosti (bláznovstvá zabudnuté,odišli lode africké, zbohom a zbohom 

detstvá praveké, do nebies horí pomník detských pošetilostí, tisícráz zbohom detstvá nedávne) 
- autorský subjektívny umelecký pohľad na prechod → je to zlom ....    KRUHY → ŠTYRI UHLY/ROMBOID 
- svet dospelých je hranatý a ostrý 
- v texte sú spomínané mená konkrétnych umelcov - sú to inšpirácie, príklady ľudí, ktorí si dokázali preniesť 
hravosť a fantázie aj do dospelosti 

 

FORMA: - netradičné členenie 
- absencia rýmu 
- poetizmy: korheľské, kosý, pošetilosť, hľa 
- odborné slová: mozaika, romboid, elipsa 
- slovosled: Odišli lode africké. 
- anafora: guľatých 
- epizeuxa - zbohom, zbohom; kolo, kolo 
- epiteton: lode africké, bláznovstvá zabudnuté 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TÉMA: 
- tradičný motív → vstup do kláštora /rádu 
- je to krok rozhodný, nezvratný, definitívny 
- človek čo sa tak rozhodne sa zdá byť svojím rozhodnutím istý 
ALE! báseň ponúka nový pohľad na noviciát ako ťažké obdobie 
plné neistoty, pochybností a hľadania cesty 

 
ZÁVER: 
- v duchu katolíckej moderny - východisko nachádza vo viere 

 
FORMA:   - tradičná 

- strofa nepravidelná 
- rým je zachovaný len v štvorveršiach → abab 
- sylabizmus nie je 
- symboly: kríž, kľakátko, kláštor 
- poetizmy: šat, bratu, väzniteľu (vokatív), abych 
- anafora - len kúsok 
- zvolanie: ... smutno mi! 
- básnická otázka: Halllo? 
- oslovenie: Ježišu Kriste 

Ladislav Novomestský - Pri Kotrmelcoch opíc (zbierka Romboid) 

Rudolf Dilong - Za múrmi kláštora (zbierka Honolulu, pieseň labute) 
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- od detstva bol takmer slepý 
- jeden zo základných motívov jeho tvorby je preto kontrast medzi tmou a svetlom vo všetkom videl Boha, 
ale prepracúva sa k Bohu ťažko – cez utrpenie, bolesť ľudí, sveta 

 
REBRÍK DO NEBA (básnická zbierka) 

- báseň  SVÄTOJÁNSKE MUŠKY 
- zamýšľa sa nad zmyslom života / ľudskej existencie 
- hlavné symboly: cesta človeka X svetlo (v tme) 

- kostrbatá, mení smer - ukazuje smer 
- zmysel života - symbolizuje spasenie 

 
človek X svätojánske mušky 
- cesta je kľukatá, neistá v tme - svetlo si vytvárajú samé 
- človek je neistý v živote - pre človeka je týmto svetlom Boh 

 
FORMA:  - pravidelná forma 2x4 

- rým – striedavý ABAB 
- básnické prostriedky – epiteton, bás. otázky, ... 

 
 

 

DIELO 

- zbierka, aj báseň 
- báseň - neologická (nová) 
- psychologický automatizmus – automaticky píše, čo mu napadne 

„báseň nie je iba sen, báseň bez ba je jeseň“ 
- nájdeme tu aj prvky poetizmu – podoba detských riekaniek 
- odsudzuje starú poéziu 
- hľadá logiku tam, kde nie je, medzi bežnými vecami 

„logika je kopa vajec, logika je do tucta“ 
- vzdáva úctu Bretonovi (surrealizmus), Nezvalovi (poetizmus) 
- zakladá sa na zmene intonácie – zmena formy a slovosledu 

 
OBSAH - v súlade so Žárim môžeme v texte nájsť: 
I. provokácia k štandardnému umeniu 
II. irónia a výsmech literárnych tradícií 
III. pomenované inšpiračné vzory 
IV. nelichotivé hodnotenie štandardnej poézie 
V. vlastné videnie štandardnej poézie 

 
FORMA   - nepravidelná strofa 

- absencia sylabizmu 
- absencia rýmu 
- chýba interpunkcia ALE! je naznačená veľkým písmenom 
- prirodzený jazyk/prízvuk 

 
JAZYKOVÉ PROSTRIEDKY: - anafora 

- epifora 
- exkluzívne slová: integrované, karmín, eroplány 

Janko Silan - Svätojánske mušky (zbierka Rebrík do neba) 

Rudolf Fábry - Uťaté ruky 
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a) EXPRESIONIZMUS - vznikol v Nemecku po prvej svetovej vojne – umeleckou reakciou na vojnu 
- „EXPRESUS“ – výrazný, ostrý, citovo vypätý 
= literatúra : častá téma vojny, vždy je to človek v hraničnej situácii (beznádej, zúfalstvo); 

nájdeme tu tragizmus, pesimizmus, citovú krízu a zdeformovaný jazyk (expresívny, vulgárny) 

b) autori a diela 
 

 

AUTOR:  
 

- patrí medzi najvýznamnejších medzivojnových prozaikov 
- kritici mu dali prívlastky: NAJNÁRODNEJŠÍ, NAJEXPRESÍVNEJŠÍ, NAJKRESŤANSKEJŠÍ 
- vytvoril moderné diela ovplyvnené expresionizmom 
- patril medzi prvých spisovateľov, ktorí priniesli do slovenskej prózy lyrické prvky 
- významná je aj tvorba pre deti ( smelý zajko, Sokoliar Tomáš , Kremnické povesti ...) 
- román Jozef Mak je jeho vrcholným dielom - vplyv expresionizmu na Hronského tvorbu sa najsilnejšie prejavil práve 

v tomto diele 
 

JOZEF MAK – román – dedinský – dedina je prirodzeným prostredím, príbeh sa odohráva na slovenskej dedine v oblasti Horehronia, 
ale môže sa odohrávať prakticky všade; hlavnou postavou je dedinský človek 

sociálny – je to analýza vzťahov v dedine; utrpenie v dedine, ktorá si svoj život musí každodenne pretrpieť 
psychologický – v centre pozornosti je jednotlivec, jeho vnútorný svet, jeho prežívanie 
symbolický – v románe je viacero symbolov (človeka, prírody, farieb, náboženstva, ...) 

 
Symbol človeka: hlavnou postavou je Jozef Mak – „človek milión“ – obyčajný, prostý, nezaujímavý človek, čo je zvýraznené aj symbolikou 

mena: jeho charakter je definovaný hneď v úvode románu, v priebehu nenastáva žiadna mena a na konci ho vidíme v tej 
istej podobe 

 
Kľúčové znaky jeho života: 

 
1. FATALIZMUS (osudovosť) – jeho charakter je predurčený a zobrazený hneď v úvode (narodenie) 

- narodil sa ako nemanželský syn, nad ránom, keď už ho nikto nečakal; privítali ho len ospalé ženy, ktoré jeho 
príchod ani nezaregistrovali; jediným svedkom je brat, ktorý pociťuje hanbu; nedodržané zvyky pri narodení 
+ do vienka dostáva veľmi zvláštny dar: „neznáma postava mu dáva ukrižované ruky“ 

 
2. PASIVITA – Jozef Mak sa svojmu osudu nikdy nevzoprie; pasívne prijíma: nenávisť brata, odchádza do lesa do služby, 

aby doma nezavadzal, nehľadá otca, nechá sa odviesť do armády od svojej milej Marušy a rozostavaného domu; odkladá 
návrat z armády, nebúri sa, nemá sa prečo vracať, žije v chalupe s bratom a jeho ženou – bývalou frajerkou; pasívne sa 
prizerá spolužitiu brata a Maruši a Marušinmu úpadku + oženia ho, jeho nevestou je Jula (zvaná mrzáčka) – má nehybnú 
ruku a rodina sa už zmierila s tým, že sa nevydá a budú ju musieť doopatrovať; dedina ic dá dokopy; ich manželstvo je bez 
lásky, bez harmónie, majú spolu deti, ... až na konci knihy Jožo precitne, keď Jula zomiera (podľa autora na „nelásku“) – 
vyčerpanosť, útrapy, ... spolu s rozprávačom ho nájdeme pri Julinej smrteľnej posteli, až vtedy si uvedomí, že ju ľúbi, 
uvedomí si smútok a samotu, ale len sedí a trpí 

- záverečné slovo patrí rozprávačovi a z neho vieme, že rovnaký bude aj zvyšok jeho života 
 

- je tu istý paradox – na jednej strane je fatalizmus, pasivita, utrpenie, ALE! 
- na druhej strane tu nájdeme obrovskú ŽIVOTNÚ SILU – najviac vydrží takýto človek a to je odpoveď na otázku: 

„Ako môže slovenská dedina prežiť?“ 
 

Symbol prírody a farieb: - príroda je v tomto diele veľmi silná – skoro všetky kapitoly začínajú prírodným opisom 
- funguje prírodno-psychologický paralelizmus 
- často je to jediné harmonické prostredie 
- mnohokrát preberá pocity postáv 
- symbol prírody sa tiež spája so symbolom farieb – najsilnejšou scénou je scéna Julinej smrti – avizuje ju inovať 

(biela – čistota, pokoj, mier, zima) a v tomto románe je to farba smrti 
 

FORMA: zložitá: - často využívaný vnútorný monológ 
- miznú hranice medzi autorom a postavami 
- rozprávač vševediaci + hovorí za postavy, oslovuje ich a vedie s nimi dialóg, prihovára sa k čitateľovi a ponúka svoje 

postoje; úplne sa odkryje a ako „osud“ prehovorí priamo k postave 
- veľké množstvo umeleckých prostriedkov 

19. Ukážte vplyv expresionizmu v dielach: 

! J. C. Hronský: Jozef Mak !, Ján Hrušovský: Žralok, Gejza Vámoš: Editino očko, 
a) charakteristika  expresionizmu 
b) autori a diela 

J. Cíger Hronský : JOZEF MAK 
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- expresívnosť – postavy konajú emotívne, pudovo, vzťahy sú komplikované a vyhrotené + expresívny jazyk 
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AUTOR:  
- jeden z najvýznamnejších predstaviteľov expresionizmu v medzivojnovej literatúre 
- do slovenskej literatúry priniesol nové témy, nových hrdinov a nové umelecké postupy 
- zaujímal ho predovšetkým človek, jeho psychika, mravné a citové konflikty a povahové zvláštnosti 
- sleduje hrdinov v krízových situáciách, hrdinami sú často ľudia z periférie spoločnosti ( žobrák) 
- skutočnosť i predstavy zobrazuje v  protikladoch 
- písal poviedky, novely, najvýznamnejšie dielo : Žralok 

 

prostredie:   Stredomorie, Rodos, v krčme, prístav ... rybári, vojaci,  ... 
postavy: AMIRA – mladá krásna krčmárka, avšak veľmi zlomyseľná, pomstychtivá, prešibaná, odvážna, pyšná, zákerná, škodoradostná 

ENRICO – dôstojník talianskej kráľovskej armády, ľahkomyseľný, chválenkár 
 

DEJ:   1. rozprávanie o žralokoch JAZYK:  je zaujímavý rozprávač – funguje ako postava, 
2. spor Enrica a Amiry ktorá rozpráva počutý príbeh – zvyšuje to 
3. výzva – stávka (nezmyselná, prehnaná) – hrdosť postáv / „ego“ autentickosť, pričom v istej časti textu rozpráva 
4. plávanie v 1. osobe – to zvyšuje subjektívnosť 
5. tragický koniec aj pre Enrica aj pre Amiru = žralok + cudzí jazyk - taliančina 

 
 

 

AUTOR:  
- vytvoril si veľmi svojský štýl písania - nedbal veľmi o jazyk, k čomu nemalým podielom prispela jeho maďarská 

národnosť ALE! skôr sa zameral na ideovú stránku diela 
- charakteristický je snový postup, čo znamená, že sa neriadi časovou, logickou postupnosťou jednotlivých motívov – 

dej novely nie je prvoradý - je popretkávaný rôznymi reflexiami, úvahami, vnútornými monológmi 
- v jeho dielach cítiť autorovu beznádej, zúfalstvo - autor má pocit, že je vyvrheľom ľudskej spoločnosti a nepatrí do nej, 
čo ho vedie k otázkam ohľadom jeho postavenia v spoločnosti; uvažuje nad zmyslom svojho bytia na svete, myslí si , že 
je nepotrebným - tieto znaky sú základom a podstatou existencializmu, ktorý dominuje aj v diele Editino očko 

- v tejto zbierke sa odráža autorov pesimistický názor na svet a na človeka 

 
DIELO  -  v centre pozornosti je postava (autor)  x   EDITKA (mladšia sestra) 

- poviedka (rovnomenná zbierke) hovorí o vývoji ich vzájomného vzťahu, ale aj o vývoji hlavnej postavy: 
 

1. odpor voči deťom vo všeobecnosti – jeho postoj sa vymyká štandardu 
2. jeho postoje sa premietajú aj vo vzťahu k sestrám – „vykanie“ 
3. „objavil“ svoju mladšiu sestru Editku 
4. začína ju pozorovať a jeho hodnotenie je spočiatku negatívne 
5. vzťah k sestre sa začne pomaly meniť – považuje ju za svoj doplnok; môže sa s ňou chváliť, ale vzťah sa v každom prípade prehlbuje 
6. radikálna zmena nastane po úraze (nasleduje odborný opis zranenia) 
7. v nasledujúcej časti vzniká kontrast ako ten úraz prežíva Editka (pomsta, hnev, tragizmus) a ako autor (optimizmus, sila do života) 

 
ZÁVER = autor pod vplyvom tragickej udalosti sa dostáva z osobných úvah k všeobecným úvahám o svete a ľuďoch – úvahy sú veľmi 
expresívne, pesimistické,  tvrdé, dokonca  sa  prejaví až  mizantropia (mizantrop  –  človek, ktorému sú  ľudia  nepríjemní  – „lezú mu  na  nervy“) 

 

FORMA: autor bol pri písaní zbierky, ale aj iných diel ovplyvnený svojou prácou lekára, pri opise Editinho očka používa odborné 
lekárske termíny a jeho jazyk je odborný, na druhej strane ho ovplyvňovala filozofia, ktorú študoval 

Ján Hrušovský : ŽRALOK 

Gejza Vámoš : EDITINO OČKO 
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a) LYRIZOVANÁ PRÓZA 
 PRÓZA NATURIZMU – literárny naturizmus: vyvrcholenie lyrizačných tendencií a domáca avantgarda 

- je umeleckou reakciou na problémovú dobu (ekonomická kríza, nástup fašizmu, hrozba vojny, ...) 
Znaky lyrizovanej prózy : 

 
1. SUBJEKTÍVNOŤ  ( zaujatosť) 

- je prítomný pohľad cez autora 
- častý rozprávač v prvej osobe ( „ja rozprávač“ )alebo zainteresovaná postava v príbehu 

2. HRDINA 
- je výnimočný, môžeme chápať ako v romantizme alebo v zmysle rozprávky 
- má výnimočný výzor 
- pôvod neznámy, zatajený, tajuplný, máme málo info. o jeho minulosti – často najdúch 
- má nadprirodzené vlastnosti 
- často pochádza z prírody a je ňou obklopený, rozumie jej 
- motívy jeho činov sú často nejasné alebo neznáme 
- je to subjektívna, individualistická a senzualista ( koná na základ. pocitov,  pudov...) 

3. PRÍRODA 
- najsilnejší lyrický prvok 
- často vystupuje ako živá bytosť – časté personifikácie prírodných síl 
- tvorí scénu všetkých kľúčových momentov a príbehov 
- objektívne zasahuje do života postáv a deja 
- vyjadruje pocity postáv 
- chráni svoje postavy 
- vytvára harmonické a mravne čisté prostredie 
- rieši konflikty, ktoré nedokážu vyriešiť postavy 

 
4. KONFLIKT 

1. konflikt prostredí : 2.  konflikt  sna a skutočnosti/reality: 
 
 
 
 
 
 

5. MÝTUS 

"tu hore" (+) 
• príroda 
• dedina 

 
"tu dole" (-) 
• dedina 
• mesto 

 

sen (to po čom 
postava túži) realita 

- je to mýtus slobody a voľnosti, MÝTUS – hodnota, ideál, najvyššie hodnoty 
- spájajú sa najmä s prírodou a oplatí sa za ne bojovať 

 
6. ZNAKY ROZPRÁVKY 

- súboj dobra a zla – pričom zlo porazené a dobro víťazí 
- rozprávkové mená, tajuplné bytosti, nadprirodzené javy, predmety, magické čísla, číselná symbolika, 
- opakovanie deja, gradácia deja 

 
7. LYRIZÁCIA 

- dej nie je dominantný, do popredia sa dostávajú postavy, ich nálady, myšlienky, vnemy, prežívanie 
- plynutie času podľa prírodného kalendára alebo ľudského veku 
- miešanie reality a vnútorného sveta postáv = čitateľ často krát nevie či sleduje reálny príbeh alebo fantázie postáv 
- veľké množstvo lyrických umeleckých jazykových prvkov ( metafora, metonymia, personifikácia, epitetá ..... ) 

 

b) autori a diela: 
 

  

AUTOR - je najvýraznejším predstaviteľom lyrizovanej prózy 
-  jeho dielami próza naturizmu v slovenskej literatúre nielen vrcholí, ale zároveň sa aj ukončuje 

DIELO – novela - dej sa situovaný vrchárskeho prostredia. Valach sa zaľúbi do malej pomocníčky v krčme, 
za ktorou chodí neznámy valach, ktorého zabiť. Riešenie situácie je smrť Malky. Neskôr vysvitne, 
že neznámy valach bol jej brat. 
Postavy sú zahalené tajomstvom, o ich minulosti a vlastnostiach sa čitateľ nedozvie skoro nič. 

20. Charakterizujte tvorbu autorov prózy  NATURIZMU. 
a) charakteristika lyrizovanej prózy / prózy naturizmu 
b) autori a diela 

František Švantner  :   Malka 
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Malka patrí k ukážkovým dielam slovenského naturizmu - nesie všetky znaky tohto smeru (umelecké prostriedky a postupy lyriky, 
baladický svet, tajomnosť, človek ako súčasť prírody, postavy typické pre naturizmus, nezobrazuje spoločenské pozadie  atď.) 
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AUTOR   - rozvinul základné myšlienky naturizmu 
- vedel využiť i cudzie podnety na vlastnú inšpiráciu - vidieť to hlavne v románovej novele Drak sa vracia, 
ktorá patrí k základným dielam  slovenského naturizmu 

DIELO  - novela (románová) 
-  základný konflikt:  „Hľadanie stratenej cti, lásky a dôvery ľudí tvorí vhodnú látku pre hrdinskú rozprávku.“ 
- postavy: DRAK – typická postava lyrizovanej prózy – postava bez minulosti, vychovávaný je mimo dediny, 

bez jej dohľadu, pripisujú sa mu zvláštne schopnosti, pripisujú mu smrť starého hrnčiara, 
postupne mu začnú pripisovať aj zodpovednosť za všetky pohromy, ktoré postihli dedinu 

- najväčší spor vznikol v čase neúrody, keď dedina uverí tomu, že Drak má zásoby múky, chcú mu ju zobrať, ale v ich 
rukách sa múka zmenila na hrnčiarsku hlinu 

- jediný človek, ktorý s ním udržiava kontakt je Eva 
- jedného dňa sa pokúsia Draka zabiť, Eva ho nájde, stará sa o neho a keď sa vylieči, odíde 
- následne sa po istom čase vracia a jeho cieľom je získať miesto v dedine 
- jeho protihráčom sa stáva Šimon 

ŠIMON – predstaviteľ dediny a nesie všetky jej znaky: strach zo všetkého neznámeho a cudzieho, uzavretosť, nedôvera, 
pomstychtivosť, absencia racionality, pudovosť 

- navyše má s Drakom osobný spor – bojí sa, čo sa stane, ak sa stretne s Evou, objavuje sa tu žiarlivosť, strach zo 
samoty, ale aj láska (svojim spôsobom) 

- dedina dúfa, že Šimon z osobných dôvodov vyrieši aj jej spor s Drakom 

SEN  (istá túžba vrátiť sa do dediny, získať svoje poctivé meno a pokojne tu žiť)  X  REALITA (odmietanie – dedina ho odmieta) 

Znaky rozprávky: - rozprávkové meno – DRAK + nadprirodzené vlastnosti – na jednej strane pripisované, na druhej silná osobnosť 
- zápas dobra a zla: Drak chce prekonať odpor dediny, ponúkne riešenie problému – záchranu statku na horiacich 
pastvinách. Šimon sa stáva jeho spoločníkom, počas cesty viackrát uvažuje, že ho zabije. V závere dôjde 
k nedorozumeniu, keď si Šimon myslí, že Drak chce predať stádo pašerákom. Výsledkom je, že uteká do dediny 
a podpáli Drakov dom (môžeme to chápať ako obeť). 

KONIEC – je harmonický, dobro víťazí – Drak prichádza aj so zachráneným statkom, spory sa vyriešia, privedie si aj 
nevestu, Eva pochopí, že ju Šimon ľúbi a až vtedy zabudne na Draka 

Rozprávač: prechádza viacerými premenami: 1. začína v 3. osobe ako klasický rozprávač 
2. postupne priberá hlavnú postavu Evu 
3. záver je veľmi prekvapivý – mení sa na reálnu postavu starej mamy, ktorá rozpráva 

príbeh na dobrú noc, aby v úplnom závere bolo jasné, že starou mamou je Eva 

 
 

AUTORKA - v tvorbe je charakteristická ženskosť – žena = hlavná postava, je nositeľkou kladných ľudských 
vlastností a témou diel je často obraz ženského sveta 

DIELO - novela, ale v niektorých bodoch sa približuje k románu 
-  téma: obraz života na Orave, v čase hospodárskej krízy – je tu zobrazený sociálny tlak a vplyv majetku na 

medziľudské vzťahy; základný rozpor je medzi majetkom a láskou 
- prostredie: Orava a Turiec – chudobné kraje, rázovité regióny (majú špecifické znaky, ktoré iní nemajú) 

– najmä Orava je typická pašovaním koní 
- postavy: delíme ako v rozprávke – dobré: Peter, Magdalénka, Magdalénkin otec / zlé: Jano Zápotočný, 
Magdalénkina mama 
-  základný konflikt – PETER – tulák, bez minulosti, bez rodiny, bez majetku, bez mena; nemá nič, ani chalupu, ani pôdu, ... neskôr zistíme, 

že rodičovský majetok vyhorel; zarába si skupovaním dreva 
- pochádza z prírody, žije v nej, miluje kone, rozumie im, vníma ich ako živé bytosti 
- Magdalénka je Petrova láska z detstva, je pre neho jedinou ženou jeho života, kvôli nej je ochotný zmeniť 

spôsob svojho života, dokonca pre jej šťastie a pokoj ju aj opustiť 
JANO – pochádza z najvýznamnejšej rodiny v dedine; má veľký vplyv a významný status; je najbohatší gazda 

v dedine, má dom, pôdu, statok a najmä kone, ktoré sú však pre neho iba majetkom a zabezpečujú mu 
postavenie v dedine + pašuje ich, kradne, týra, vybíja si na nich svoje vlastné problémy 

- Magdalénku chce len preto, lebo ju môže mať, je jedna z mnohých, nie je na ňu naviazaný, berie ju len ako 
súčasť svojho majetku 

Znaky rozprávky:  - zápas dobra a zla - zlo je porazené 
- sú prekonané prekážky – podmienky – postaviť dom, tri gaštanové kone, ukončenie tuláckeho života 
- obeť – Peter – je ochotný zmeniť svoj spôsob života; smrť Jana 
- dobro víťazí – Magdalénka  a Peter  nakoniec zostávajú spolu 
- číselná symbolika – 3 = tri gaštanové kone, tri stretnutia Petra a Magdalénky, „ľúbostný trojuholník“, ... 

PRÍRODA   - v tomto diele je veľmi silná a aktívna – väčšina kľúčových scén sa odohráva v prírode 
- aktívne chráni svoje postavy: je aktívna všade tam, kde je Peter a Magdalénka, ukryje ich pred Janovým sledovaním 
- najsilnejším symbolom prírody sú kone – sú všade prítomné, cez ne sa odhaľujú charaktery postáv, sú viacnásobným 

symbolom (sila, čistota, vznešenosť, ...), cez ne príroda rieši aj konflikt, ktorý je ľudskými silami neriešiteľný – manželstvo 
Jana a Magdalénky je realitou (bez ohľadu na to ako vzniklo a aké má kvality); v záverečnej kľúčovej scéne je Jano zabitý 

! Dobroslav Chrobák : DRAK SA VRACIA ! 

Margita Figuli : TRI GAŠTANOVÉ KONE 
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práve koňom, ktorého týra –  tým sa otvorí cesta k naplneniu sna 
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a) TÉMA 2. SVETOVEJ VOJNY VO SVETOVEJ LITERATÚRE 

- téma je kľúčová, nosná a stále prítomná 
- platí tu rozdielne spracovanie témy, ktoré vychádza z rôznych historických skúseností, a rozdielna ideológia 

 
VÝCHODNÁ  LITERATÚRA a  najmä „RUSKÁ“ LITERATÚRA 
- Rusko má skúsenosť s totálnou vojnou, ktorej ide o holé prežitie 
- v popredí je hrdina, ktorý vie, prečo bojuje a je ochotný obetovať všetko 
- nájdeme tu prvky idealizácie, glorifikácie (oslava) hrdinstva, ... 

 
ZÁPADNÁ LITERATÚRA a najmä „AMERICKÁ“  LITERATÚRA 
- vojna je zobrazovaná v zlom 
- mravný úpadok, dehonestácia života 
- hrdinom je človek, ktorý dokáže zostať človekom 
- často  poukazuje  na nezmyselnosť, ... 

 
PORAZENÉ KRAJINY a najmä „NEMECKÁ“ a „TALIANSKA“ LITERATÚRA 
- tieto krajiny sa umelecky vyrovnávajú s vojnou s označením „výnimka vojny“ 

 

b) autori a diela: 
 

  ČESKÁ LITERATÚRA  
 

 

AUTOR - predstaviteľ českej literatúry a má veľmi zvláštnu pozíciu, pretože počas celého života bol na hranici 
oficiálnej a neoficiálnej literatúry ... PREČO? 

 

a) PÔVOD – človek bez vyššieho vzdelania, ktorý vystriedal množstvo robotníckych profesií ... 
– nie je príkladom sociálneho človeka 

b) LITERATÚRA – jeho literatúra prináša svojskú politiku 
– sú to životy malých obyčajných ľudí, často zo spoločenských vrstiev, 

ktoré by v spoločnosti ani nemali byť 
– testy sú napísané obyčajnou hovorovou češtinou 
– v dielach nájdeme viac menej skrytú kritiku režimu - z toho dôvodu väčšina jeho diel vyšla v 60-tych rokoch v čase 

uvoľnenia, neskôr vychádzajú najmä v samizdate a exile 
– mnohé z jeho textov boli základom filmových scenárov a filmovým odborníkom na jeho texty sa stal JIŘÍ MENZEL 

DIELO 

- novela (krátky epický útvar s malým počtom postáv) rozprávaná z pozície hlavnej postavy 
- hl. postavou je MILOŠ HRMA – je zamestnancom malej železničnej stanice, kde začína svoju kariéru 
- vníma vojnu okolo seba (je začiatok r.1945) ALE! omnoho viac ho trápia jeho problémy s dospievaním – je zamilovaný, 

ale v momente, keď má dokázať svoju mužnosť, tak zlyhá 
- svoju depresiu/zlyhanie lieči pokusom o samovraždu ... pokus našťastie nevyjde a mladý Miloš sa vracia do služby na stanicu ... jeho 

mužským vzorom sa stáva výpravca HUBIČKA – má úspech u žien, zdá sa byť silnou rozhodnou osobnosťou 
- Hubička má práve problém, pretože mal krátku aférku s telegrafistkou, pri ktorej rozhegal diván (válendu) prednostovi stanice, 

zneužil pri tom úradné pečiatky, ktorými označil jej zadok .. jej matka ho chce žalovať a o všetkom sa dozvedela aj kňažná KIŇSKÁ, 
ktorá je morálnou  autoritou 

- táto situácia sa vyrieši vyhlásením telegrafistky, že všetko bolo dobrovoľné a Hubičkovi hrozí trest iba za zneužitie úradných pečiatok 
- stanicou neustále prechádzajú vojenské transporty, majú status ostro sledovaných vlakov – sú dôležité pre vojnu 
- Miloš okrem techniky vidí ľudí, stále mladších, ktorí odchádzajú na front a z frontu chodí stále viac lazaretných (lazaret-nemocnica) 

vlakov; uvedomuje si ich ľudskosť – už to nie sú len nepriatelia, ale aj ľudia 
- v závere sa Milošov osud uzavrie – na jednej strane sa z neho skutočne stane muž (vďaka náhodnému stretnutiu s jednou cestujúcou  

na stanici) a skutočným hrdinom – Hubička sa prejaví ako člen odboja a zainteresuje Miloša do jednej z akcií – cieľom je ďalší z ostro 
sledovaných vlakov – Miloš naň hodí výbušninu ALE! nemecký strážnik/vojak ho zbadá a zastrelí 

 
FORMA   -   novela s jednoduchou kompozíciou 

- chronologické rozprávanie 
- obyčajná „obecná“ čeština 

21. Opíšte spracovanie témy 2. svetovej vojny vo svetovej literatúre 

a) charakteristika témy 
b) autori a diela 

BOHUMIL HRABAL: Ostro sledované vlaky 
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- pre autora typický nekonečný prúd reči 
- nájdeme tu čierny humor, ale aj erotiku 
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  AMERICKÁ LITERATÚRA  
  

AUTOR 
- predstaviteľ americkej literatúry 
- má vlastnú vojnovú skúsenosť – tzn. že v jeho diele môžeme nájsť niečo ako 

„autobiografické črty“ 
- slúžil v americkom letectve 

 
DIELO -  román; vo svojom čase sa stal „ikonou“ / „kultom“ 

- odohráva sa počas 2. svetovej vojny v prostredí Stredomoria na ostrove Pianosa – na tomto 
ostrove je letecká základňa bombardovacej letky amerického letectva 

- odohráva sa v čase, keď Američania obsadili Rím (je akýmsi druhým prostredím románu) 
- hl. postavou je kapitán YOSSARIAN - v letke je považovaný za blázna; neustále tvrdí, že všetci ho chcú zabiť a to nielen 

nepriateľskí vojaci, ale najmä vlastná armáda, ktorá ho neustále posiela na nové a nové nálety, ... prejavuje sa ako paranoik 
- snaží sa všetkými silami vykrútiť z ďalších náletov 
- bráni mu v tom HLAVA XXII, čo je paragraf vojenského poriadku, ktorý hovorí, že psychicky narušený človek 

nemôže/nesmie lietať ALE! žiadosť o preradenie je znakom zdravého rozumu 
- logika HLAVY XXII symbolizuje celú vojnovú mašinériu, ktorej obyčajný človek nemôže uniknúť 
- Yossarian sa podľa ostatných naozaj správa ako blázon – je paranoický, všetkého sa bojí, nepriateľov vidí všade okolo seba, 

pri náletoch sa snaží čo najrýchlejšie zmiznúť z oblasti, ... jeden nálet doslova pokazí, pri ďalšom nálete vyhodí bomby mimo 
cieľ, len aby sa čo najskôr vrátil – paradoxne za tento nálet je vyznamenaný, ale vyznamenanie si príde prevziať nahý ... on 
sám robí všetko preto, aby nemusel lietať, podobne ako ostatní má dávno odlietaný povinný počet náletov, ale nadriadený 
počet neustále zvyšuje, Yossarian preto: simuluje zdvojené videnie, zápal pečene, spôsobí hnačku v celom tábore, upraví 
mapy tak, aby sa zdalo, že cieľ náletu už bol dobitý, . . . 

- s vojenskou mašinériou sa mu však bojovať nedarí a tak v závere z armády uteká/dezertuje 
 

- román je naplnený množstvom absurdných postavičiek postáv: 
- major MAJOR MAJOR – funkciu získal iba omylom; nevie vychádzať s ľuďmi, bojí sa ich, maskuje sa pred nimi; nakoniec to 

rieši tak, že do jeho kancelárie môžu vstúpiť podriadený iba vtedy, keď tam nie je 
- MILO MINDERBINDER – zásobovací dôstojník, ktorý si z vojny urobí súkromný biznis – založí syndikát (jeho členmi sú 

všetci vojaci) a kšeftuje so všetkým, čo sa dá (je schopný predať všetky padáky, ...), ... 
- Doktor DANEEKA – neustále spomína na svoju súkromnú prax; aby mohol mať príplatky, musí mať odlietané hodiny, ale 

bojí sa lietať, tak ho vždy niekto iba pripíše na zoznam; jedno lietadlo s jeho menom ale havaruje a od tej doby prestáva pre 
armádu existovať 

 
FORMA - román nemá súvislý dej, je to mozaika príbehov zo života letcov, dominuje absurdita, čierny humor, slovné hračky, irónia 

- jednotlivé línie sa prekrývajú, križujú – text je čitateľsky náročný 
 

 

DIELO - je to vojenský román, v ktorom nájdeme prvky osobnej skúsenosti 
- prostredie: Tichomorie, ostrov ANOPOPEI 
- súčasťou románu je aj mapa 
- dostáva sa do UK námornej pechoty 

 
- dej je veľmi jednoznačný a priamočiary – americká armáda sa vylodí na ostrov, dobije pobrežie 

a postupne sa snaží vyčistiť vnútrozemie od  nepriateľa 
- do pozornosti sa dostáva malý oddiel seržanta CROFTA; pre vylodenie má značné straty, preto sa 

momentálne spamätáva a dopĺňa 
- oddiel sa dostane pod vedenie mladého neskúseného poručíka HEARNA – doteraz slúžil len ako štátny 

dôstojník, nemá žiadne bojové skúsenosti, je to teoretik, nevie komunikovať s ľuďmi, nevie si získať 
autoritu, veliteľom sa stal len preto, lebo bol generálom nesympatický a chceli sa ho zbaviť 

- oddiel odchádza na prieskum ostrova, zmení sa na katastrofu – veliteľ má iba formálnu autoritu, všetky praktické bojové veci 
rieši seržant Croft, medzi nimi vzniká otvorené nepriateľstvo a vojaci nevedia komu majú dať prednosť 

- navyše prechádzajú nepriateľským územím, neustále odrážajú útoky, majú problém s počasím a terénom 
- prieskum končí tým, že oddiel stratí niekoľko mužov ... za zvláštnych okolností zomiera aj poručík 
- keď sa jednotka vráti, ostrov majú Američania už pod kontrolou, takže prieskum sa zdá byť zbytočný 

 
- samotný príbeh je rozdelený na dve línie: 

 
1. STROJ ČASU - kapitoly tejto línie nám postupne ukazujú všetkých vojakov jednotky 

- jednotka je Amerika v malom (všetci si do armády priniesli svoje osobné ale aj sociálne návyky, stereotypy, 
zlozvyky, fóbie, ... u všetkých vojna posilňuje ich negatívne stránky 

 
2. CHÓR - antická tragédia v zmysle – divadelný dramatický žáner 

- priama reč postáv, bez autorských vstupov v podobe dramatického textu 
- sú to rôzne situácie zo života vojakov, ktorých čitateľ takto priamo sleduje 
- tieto línie preruší dej a čitateľovi spôsobí problémy, ALE! vynikajúco dokresľuje celkovú atmosféru 

JOSEPH HELLER:  HLAVA XXII 

NORMAN MAILER: Nahí a mŕtvi 
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- román je pomerne tvrdý, vyznieva ako kritika vojenskej mašinérie – človek pre ňu nič neznamená, nezmyselne ním manipuluje 
a rozvíja len negatívne stránky 
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  FRANCÚZSKA LITERATÚRA  
 

AUTOR 
- predstaviteľ francúzskej literatúry, ALE! jeho život je spojený s Afrikou (Alžírsko) 
- nositeľ nobelovej ceny za literatúru 
- známy sa stal najmä dvoma románmi: 

- CUDZINEC (dielo môžeme chápať ako existenčnú sondu jednotlivca) 
- MOR 

 

DIELO  -   román chápaný ako alegória  fašizmu 
- odohráva sa v severoafrickom meste Oran, do ktorého sa pomaly cez náznaky (mŕtve potkany) pomaly 

vkráda mor, aby vypukol do epidémie, kvôli ktorej sa celé mesto ocitne v karanténe - táto situácia je 
existenciálna pre celé mesto a vytvára priestor pre analýzu správania ľudí:    apatia ľudí, poddanie sa 
osudu (fatalizmus), upnutie sa k nereálnym východiskám, ale aj zneužívanie situácie, taktiež ale aj aktivitu a snahu pomôcť 

ALBERT CAMUS: Mor 
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a) charakteristika témy 
 

- podobne ako vo svetovej literatúre je to jedna z nosných tém (platí až do dnes) 
- slovenská literatúra ponúka obraz vo viacerých rovinách: vojna vo všeobecnosti, udalosti vojnovej slovenskej republiky, boje na 

východnom fronte, SNP, tragédia slovenských židov 
- tesne po vojne vznikajú diela, ktoré umeleckým spôsobom zachytávajú skutočné udalosti => takéto diela nazývame kroniky ; 

cieľom týchto diel bolo zvečniť hrdinstvo obyčajných ľudí 
- neskôr vzniknuté diela sa pokúšajú o psychologizáciu postáv: úvahy, motívy, dôsledky konaní, postoje 
- po roku 1948 nastáva deformácia historického výkladu udalostí, ktoré sa premieta do literatúry 
- na druhej strane slovenskí spisovatelia v emigrácii ponúkajú iné negatívne hodnotenie povstania 
- výsledkom je, že objektívny pohľad a hodnotenie týchto udalostí je veľmi problematické (dodnes) 

 
b) autori a diela: 

 

 

AUTOR -  účastník odboja, prežil zajatecký tábor, člen strany 
-  ako novinár a spisovateľ aktívny účastník politických zápasov 
- na konci 50 rokov sa dostáva na stranu kritikou režimu 
- aktívne vstupuje na pôde zväzu spisovateľov 
- podarilo sa mu vydať významné kritické texty a po roku 1968 bol nútený emigrovať 
- aktívny bol aj v emigrácii a jeho texty sa domov dostávali nelegálnym spôsobom 

 
DIELO  - román, ktorý získal aj filmovú podobu 

- má niekoľko zvláštností a prvenstiev: 
 

- vo veľkej miere autobiografický –sám autor sa zúčastnil partizánskeho odboja, dokonca prežil zajatie a koncentračný tábor 
- román je z prostredia partizánskeho odboja, ale netypického prostredia – Morava 
- zaujímavo využíva princíp vojny a odplaty 
- využíva rozprávací princíp retrospektívy, návraty do minulosti 

 
- hlavnou postavou je mladý partizán VOLOĎA 
- stretávame ho po prechode frontu, po oslobodení v nemocnici, kde sa zotavuje z vojnových zranení 
- je v ťažkom psychickom stave, lekárom sa zdá, že ani nemá chuť prežiť, ... 
- iba postupne sa začína otvárať a rozprávať svoj vojnový príbeh 
- bol členom partizánskej jednotky 
- podrobne opisuje život v partizánskej skupine: do hôr ich priviedli rôzne motívy 
- prežívajú silné emócie 
- niektorí rozmýšľajú o veciach, ktoré robia, iní nepochybujú o ničom a slepo plnia príkazy 
- ich činy sú vo vojne logické, ale niekedy čitateľ rozmýšľa, či brutalita činov je oprávnená/zmysluplná 
- partizánsky oddiel žije v obci Ploština a zaujímavým spôsobom je vykreslený vzťah partizánov a občanov 
- niektorí ich podporujú dobrovoľne, ale väčšina je k  spolupráci prinútená 
- navyše Voloďa prežíva ľúbostný vzťah, jeho úlohou je z času a čas chodiť do mesta a prinášať informácie od partizánskej spojky 
- spojkou je mladé dievča, cenné informácie získava necudným spôsobom 
- Voloďa sa s ňou bližšie spozná, pochopí jej správanie, motívy 
- vznikne medzi nimi láska, dokonca si plánujú budúcnosť 
- vzťah je trochu nerovnovážny 
- kľúčovým momentom je príchod nemeckej jednotky, ktorej cieľom je vyčistiť oblasť od partizánov a ktorá smeruje na Ploštiny 
- partizáni nie sú schopní odolávať presila a tak sa z dediny stiahnu bez ohľadu na to, čo sa stane s jej obyvateľmi; dedina je 

vyvraždená, vypálená 
- všetko čo sa ďalej stane Voloďa chápe v rovine vina = trest 
- jeho láska tak isto končí, dievča vojnu prežije, ale nedokáže žiť v oslobodenom meste 
- odchádza s postupujúcou armádou 

 
FORMA: Mňačko je v prvom rade novinár, preto v jeho diele dominuje publicistický štýl: jednoduchý, priamy, bez zbytočných odbočení, 

22. Ukážte špecifiká zobrazenia 2. svetovej vojny v slovenskej literatúre. 

a) charakteristika témy 
b) autori a diela 

LADISLAV MŇAČKO: Smrť sa volá Engelchen 
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realistický, naliehavý 
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DIELO : 
- je to román (pomerne rozsiahly), vojnový 
- veľmi často býva porovnávaný s románom Peter a Lucia – ústrednou témou je láska v čase vojny 
- príbeh sa odohráva po roku 1941 na Slovensku v „Meste pod Viničným vrchom“ (identifikuje sa ako Nitra) 

- ústredným motívom je láska dvoch ľudí v čase vojny 
- medzi Igorom a Evou stoja židovské zákony 
- ich príbeh sa začína v čase, keď bol prijatý židovský kódex a začínajú deporty 
- v diele nájdeme viacero línií: 

1. LÁSKA 

- láska je nesmrteľná, večná, vznikla v čase vojny;    pár:    IGOR    EVA 
- Igor – 18 ročný, bývalý gymnazista, predčasne ukončil štúdium – zo sociálnych a rodinných dôvodov je polosirota 
- matka je chorá a v priebehu príbehu zomiera 
- musel odísť zo školy, musel prevziať zodpovednosť za rodinu 
- napriek včasnému dospievaniu je citlivý, vníma svet okolo seba, prudko reaguje na nespravodlivosť 
- zaľúbi sa do Evy a je to cit veľmi intenzívny 
- Eva – pochádza zo židovskej rodiny a z nižšej spoločenskej vrstvy, má citlivú dušu 
- bojí sa budúcnosti, bojí sa o seba a o rodinu, snaží sa prispôsobiť, nevyčnievať 
- svoj osud vníma s istým FATALIZMOM 
- Igor sa snaží vyriešiť jej problém, chcel by jej zariadiť čierny krst – hľadá kňaza, ktorý by Evu pokrstil 
- natrafí na kňaza, ktorý takto pomáha len za peniaze 
- problémom je zohnať peniaze – vykradne klenotníctvo, ukradne iba falzifikáty 
- Evin príbeh končí tragicky, napriek tomu, že sa ju snaží ukryť, odhalia ju,  zomiera ešte doma na stanici, pri ochrane malého dieťaťa 

2. ŽIDOVSTVO 
- autor ukazuje židovskú komunitu vo všetkých sociálnych vrstvách, aj v bohatých aj v chudobných, ukazuje, že zákony dopadli na 

všetkých rovnako 
- deportácie sú opísané emotívne, ľudia sa menia na dobytok 

3. MOTÍV KOLABORÁCIE A ZRADY 
- hlavné postavy majú rôzne motívy, niektorí tomu veria, niektorí to robia pre peniaze alebo dokonca osobné prečiny (závisť, 

nenávisť, ...) 

4. MOTÍV VZBURY 
- vo všeobecnosti sú to vzbury individuálne 
- Igor sa snaží zachrániť Evu 
- jeho pokus je neúspešný, ale jeho samotného to privedie až do radov odboja 
- v židovskej komunite sa vzbura prejavuje rôznymi drobnými činmi 
- Maxi nosí židovskú hviezdu na chrbte 
- Samko (Evin otec) v neochote z budúcnosti otrávi seba aj celú rodinu 

 
FORMA:  - základnou témou je socialistický realizmus, ktorý sa prejavuje najmä vo vykreslení samotných postáv, opise situácií 

a naznačených riešeniach +  - lyrizácia prózy využívajúca trendy známe spred vojny 
- text je vo veľkej miere metaforický, obrazný 
- biblické námety 
- rozprávač, ktorý sa dostáva do podoby aktívneho, zaujatého 

 

 

SKLENÝ VRCH 
- román predvojnový/protivojnový, jeho príbeh má časový presah do súčasnosti 

(románovou súčasnosťou sú 50. roky) 
- román psychologický,  v centre pozornosti je jednotlivec  x vojna 
- román retrospektívny, je písaný denníkovou formou 

 

- hlavnou postavou je EMA KLASOVÁ – spoznávame ju v prostredí veľkej stavby 50. rokov, je na 
zodpovednom mieste (vypĺňa jej skoro celý život) – doma začínajú vznikať problémy 

- jej manželstvo je bezdetné, ale začína sa kaziť vzťah s manželom 
- Ema hľadá riešenie, plánuje dovolenku v Tichej doline, na mieste, kde sa s mužom zoznámili 
- skôr ako sa dovolenka uskutoční, Ema zomiera 
- po jej smrti manžel nájde jej denníky a z nich sa dozvedá celú pravdu o svojej žene 

RUDOLF JAŠÍK: Námestie svätej Alžbety 

ALFONZ BEDNÁR 
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- cez denníky sa retrospektívou dostávame do jej minulosti 
- Emin život prešiel viacerými etapami, v ktorých kľúčovú úlohu zohrali muži a jedno konkrétne miesto – Tichá dolina (V.Tatry) 
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1. ETAPA 
- Ema pochádza z mesta 
- na začiatku vojny sa jej otec prihlásil k Nemcom a zastáva radikálne názory 
- kvôli svojmu novému presvedčeniu neváha ohroziť rodinu 
- jeho žena zomiera (Emina matka) a Ema musí ujsť 
- dostane sa do prostredia Tichej doliny na horskú chatu a z jej pohľadu je to úplne iný svet (prečo?): iné životné hodnoty, 

nadhľad, nikto nerieši minulosť človeka, hodnotia sa iba jeho činy – tu a teraz 
- nájde si tu aj lásku – MILAN KALIŠ – tento vzťah je veľmi dôležitý – naučí ju veriť ľuďom, veriť sebe samej, veriť v isté hodnoty 

a ideály 
- práve od neho Ema po prvý krát počuje rozprávku o Sklenom vrchu, ktorá sa dostáva aj do názvu celého diela: je to metafora 

hľadania šťastia v živote, ktoré je vzdialené, nedostupné a cesta za ním je náročná, ale! zvládnuteľná 
- Milanove ideály ho zavedú do odboja 
- ich príbeh končí tragicky a Ema má výčitky svedomia – Milan zomiera, ale v podstate náhodou cestou na stretnutie s ňou 

 
2. ETAPA 
- po vojne Ema opúšťa Tichú dolinu, vracia sa domov a pokúša sa začať odznova 
- dostihne ju minulosť jej rodiny – odrazu je len dcérou kolaboranta a vojnového zločinca 
- dostáva sa dokonca do internačného tábora 
- z tábora ju dostane ZOLTÁN BALA (ZOLO) – v tábore zháňa personál a vyberie si aj Emu 
- Zolo je úspešný mladý muž; „zachytil“ vlnu tesne po vojne; jeho minulosť je čistá ale! dokáže sa pohybovať v nových 

pomeroch: obchod, kontakty, šmelina (čierny a sivý obchod), ... 
- ich vzťah sa vyvinie v partnerstvo, dokonca sa chystá svadba 
- pred svadbou chystajú výlet do Tichej doliny a vtedy sa v Eme niečo zlomí: uvedomí si, že Zolo nepatrí medzi ľudí Tichej doliny 

a v podstate ani do jej života 
 

3. ETAPA 
- je to po roku 1947 – sme opäť v Tichej doline a Ema si tu znovu usporadúva svoj život 
- stretáva sa tu s JOŽOM SOLANOM 
- vznikne medzi nimi úprimný vzťah a končí manželstvom 
- spoločný život postupne začína narúšať minulosť 
- Ema o minulosti veľa nehovorí, ale je v nej niečo, čo spôsobuje problémy v spolužití 
- Ema cíti vinu za to, že ich manželstvo je bezdetné 
- napätie v manželstve sa stupňuje 

 
ZÁVER: cez netradičnú postavu a netradičným spôsobom autor ukazuje ako vojna vstupuje do života obyčajných ľudí a to, že 

v živote ľudí, ktorí vojnu prežili, vojna nikdy nekončí 

 
FORMA: 1. zvláštnosť – rozprávka o Sklenom vrchu – variácia na ľudové rozprávky, ktorá sa stáva metaforou celého príbehu, dokonca 

sa dostáva aj do názvu 
2. zvláštnosť – Tichá dolina – miestom a funkciou  pripomína postupy lyrizovanej prózy (prečo?): 

miesto čistých ľudských vzťahov;  miesto, kde sa upokoja ľudské osudy;  miesto, ktoré lieči 
 

KOLÍSKA 
- novela, ktorá ako súčasť zbierky vyšla v roku 1956 – v čase, kedy začínajú veľké spoločenské zmeny 
- téma:  povstanie + 50. roky 
- opäť sa vo veľkej miere využíva retrospektíva 

 
- príbeh začína v súčasnosti (1952) ZITA ČERNEKOVÁ – v rozhlase počúva prenos zo súdu s JOZEFOM MAJERSKÝM 
- je to dej známy, dobre ho pozná 
- pred súdom stojí ešte za vojnové zločiny 
- kľúčovým svedkom v procese je Zitin manžel 
- Zitu jeho výpoveď prekvapí 
- V spomienkach sa vracia k udalostiam, ktoré sú na súde spomínané 

 
Zima 1944/45 

- jej muž je v horách veliteľom partizánskeho oddielu (ona je doma s dieťaťom) 
- dedina je obsadená Nemcami – hľadajú partizánov, kontaktné osoby, vypaľujú, vraždia 
- v noci sa u nej objaví Majerský – je tiež medzi partizánmi, ale teraz je v dedine a žiada Zitu o úkryt 
- Zita ho pozná z minulosti, pracovala u neho na veľkostatku - prejavil o ňu záujem a výsledkom je, že s ním čaká dieťa 
- Majerský je ženatý, nechce si komplikovať život a tak ju „dá“ jednému z robotníkov na statku 
- z veľkostatku je nakoniec aj tak vyhnaná, dokonca je obvinená z krádeže 
- ČERNEK je jej druhý muž pri ktorom našla trochu šťastia 
- k partizánom sa Majerský dal z vypočítavosti, v lesoch ale ochorel a preto hľadá v dedine úkryt 
- Zita ho skutočne ukryje 
- zvuk kolísky upúta pozornosť hladujúcim Nemcov – vstúpia do domu a začnú sa tam správať ako doma 
- Majerský všetko vníma v druhej izbe 
- vojaci sa začínajú zaujímať o Zitu 
- atmosféra v chalupe hustne a Zita aj s dieťaťom nakoniec pred vojakmi uteká do susednej izby dúfajúc, že Majerský jej pomôže 

– on ale zatiaľ uteká oknom a Nemci ho začínajú prenasledovať 
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- výsledkom je prestrelka s partizánmi, v ktorej sú mŕtvi aj partizáni aj Nemci 
 

- 1952 – Majerský je odsúdený na 12 rokov, je mu skonfiškovaný majetok a žena a deti sa musia vysťahovať z okresu 
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a) Charakteristika témy 
 

TÉMA:  TOTALITA – „úplnosť“ – nadvláda, útlak, často vynútený násilím, dokonca aj mocenským aparátom štátu 
(zákony, polícia, vojsko, ...) 

 

  SPOLOČENSKÁ TOTALITA  

- 20. storočie má skúsenosti s rôznymi totalitami 
- prvý krát zasahuje počas 1. sv. vojny 
- po prvý krát sa objavuje v období hospodárskej krízy (USA) 
- v medzivojnovom období sa objavujú aj prvé literárne diela, ktoré zobrazujú človeka, ktorý stojí zoči-voči štátnemu mechanizmu 

a v podstate je úplne bezbranný; k takýmto dielam jednoznačne patrí dielo FRANZ KAFKA: PROCES 
 

  NAJ TOTALITY  

FAŠIZMUS 

- téma fašizmu sa riešila v rámci veľkej témy 2.sv. vojny 
 

KOMUNIZMUS 

- je to trochu iný problém – svoje negatíva ukázal už pred 2.sv. vojnou, ale po roku 1945 je na strane víťazov 
- dokonca expanduje a svoj systém prezentuje ako spoločenskú alternatívu – v takejto pozícii upevňuje totalitný systém 

 
   TÉMA TOTALITY V LITERATÚRE  

- po roku 1945 sa téma totality stala témou literárnou 
- téma prináša viacero problémov – v slobodnom svete sa realizuje bez obmedzení ALE! mnohokrát chýba osobná skúsenosť, 

sprostredkované informácie a najmä v období studenej vojny sa uprednostňuje kritika východu a prihliadajú sa totalitné tendencie 
vo vlastných krajinách 

- v socialistickom svete je táto téma tabu (viac menej zakázaná) – ak sa uplatňuje, tak len v historických hraniciach, nikdy nie ako 
opis súčasnosti 

- k tejto téme sa vyjadrovali autori neoficiálnej literatúry – v mnohých prípadoch znamenali  tieto diela koniec literárneho života 
 
 

b) autori a diela: 
 

 

AUTOR    -   jeden z najznámejších ruských spisovateľov 
- má osobnú životnú skúsenosť so systémom GULAGOV (pracovné tábory), ktoré umelecky využil 
- vďaka svojim knihám z tohto prostredia sa stal jedným z najvýznamnejších a najprenasledovanejších 

ruských spisovateľov 
- jeho situácia sa nakoniec riešila emigráciou a do Ruska sa vrátil až v 90.tych rokoch 
- jeho návrat bol prekvapivý – z bojovníka za slobodu sa stal ruský nacionalista 

 

DIELO - psychologická novela 
- témou je realita pracovných táborov gulagov 
- začína písať už počas svojho pobytu v gulagu 
- text vyriešil až začiatkom 60.tych rokov, ale v upravenej verzii 
- v 70.tych rokoch je vyradená z verejných knižníc 
- až v polovici 70.tych rokov vyšla autorská verzia knihy 
- neskôr začali vychádzať aj ďalšie jeho diela ( najznámejší román je RAKOVINA) 

- Sibír, Gulag, zima okolo roku 1951 
- hlavnou postavou je väzeň č.854 – IVAN DENISOVIČ ŠUCHOV 
- je to obyčajný človek, ktorý sa do tábora dostane bez roho, aby niečo spáchal 
- ako vojak sa dostal do nemeckého zajatia, podarilo sa mu ujsť a vrátiť sa, ako náhle zistia, že bol v zajatí, dostáva sa do rúk tajnej 

polície, kde je donútený priznať, že je nemecký agent a vrátil sa splniť úlohy 
- bol odsúdený na 7 rokov nútených prác 
- teraz je v tábore už ôsmy rok a ešte dva ho čakajú (trest mu bol niekoľkokrát predĺžený), on sám neverí, že to budú len tie 2 roky 

alebo, že sa ich vôbec dožije 
- dej sa odohráva v priebehu jedného jediného dňa – od budíčka až po večierku 
- nájdeme tu obrazy nezmyselnej brutality – niekoľkonásobné nezmyselné nástupy a prehliadky, hlad (dve jedlá denne), fyzické 

23. Charakterizujte literárne prejavy boja proti totalite vo svetovej literatúre 

a) charakteristika témy 
b) autori a diela: 

ALEXANDER SOLŽENICYN : Jeden deň Ivana Denisoviča 
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týranie, ťažká vyčerpávajúca práca, vzťahy medzi väzňami, medzi dozorcami, ... 
- jediným cieľom, na ktorý je sústredený každý väzeň je PREŽIŤ TENTO DEŇ 
- Ivan zaspáva spokojný – nedostal sa do konfliktu s dozorcom, získal trochu jedla, nestal sa mu úraz, neochorel, ... PREŽIL! 
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AUTOR   -   predstaviteľ anglickej literatúry 
- známy novinár, publicista, spisovateľ, autor mnohých textov, ale známy sa stal najmä dvoma 

(Farma  zvierat, 1984) 
 

  1984  
 

DIELO -    román je antiutopistický  („svet, aký by nemal byť“) 
- názov vznikol jednotnou výmenou 1948/49 - 1984 
- v románe môžeme vidieť dve línie: 

 
1. OBRAZ TOTALITNEJ SPOLOČNOSTI 

 
- svet je rozdelený na tri superveľmoci – Oceánia, Eurázia, Eastázia 
- príbeh sa odohráva v Londýne 
- systém/zriadenie, ktoré vládne sa nazýva ANGSOL (Anglický socializmus) 
- v spoločnosti vládne strana, ktorá má vnútornú štruktúru pyramídy (moc je sústredená v rukách niekoľkých jednotlivcov) 
- najväčší počet obyvateľov tvorí masa proletov (ovládaná, bezprávna ALE! relatívne osobne slobodná) 
- celá skupina straníkov je ovládaná IDEOPOLÍCIOU, kde vodcom je Veľký Brat, ktorý všetko vidí 
- spoločnosť sa snaží o maximálne ovládnutie človeka – prostriedkom má byť NEW SPEAK („Nový jazyk“/“Nová reč“) – je to 

nový oficiálny jazyk, jediný jazyk, ktorého slovná zásoba sa zmenšuje – je zúžený na primárne významy slov, nepozná vedľajšie 
významy a tým obmedzuje slobodné myslenie, nežiaduce výklady slov, „myslenie“ medzi riadkami – teda všetko, čo je 
považované za ideozločin 

- vzťah mocnosťami je permanentnou vojnou, ktorá má často charakter jadrovej vojny 
- príčiny vojny sú už dávno neznáme, spojenectvá sa striedajú, vojna sa stáva normálnym stavom 
- každodennou súčasťou života sú tri základné heslá: VOJNA JA MIER! SLOBODA JE OTROCTVO! NEVEDOMOSŤ JE SILA! 
- súčasťou upevňovania morálky sú rôzne spolky (antisexuálna liga mladých) a hodiny alebo týždne nenávisti (v rámci nich 

prebiehali akcie v ktorých bol presne definovaný nepriateľ a vzťah k nemu) 
- strana zasahuje aj do osobných životov ľudí (vyberá partnerov, rozhoduje o rozvodoch, ...) 

 

2. „PRÍBEH“  SAMOTNÝCH POSTÁV 
 

- hlavnou postavou je WINSTON SMITH - žije osamote, pretože so súhlasom strany sú s manželkou odlúčení, ale nemal súhlas 
na rozvod ani na ďalší vzťah; pracuje na ministerstve pravdy („MINITRUE“), jeho pracovnou náplňou je dávať „včerajšie“ 
agentúrne správy do súladu so súčasnosťou, pretože strana a Veľký Brat sa nikdy nemýli – v podstate mení dejiny, likviduje 
kolektívnu pamäť a s hrôzou zisťuje, že už ani on si nepamätá na minulosť (detstvo, rodinu, tovary, ...) 

- vzhľadom na to, že má vzťah k minulosti spácha ideozločin – zadováži si zošit a začne si písať denník 
- v práci sa zoznámi s mladou kolegyňou, s ktorou sa začne tajne stretávať, miesto ich stretnutí sa stane Stalinárstvo 

v proletárskej štvrti 
- tu vedú rozhovory, čítajú necenzurované knihy a stále viac sú odhodlaní skontaktovať sa s Bratstvom (čo je opačné hnutie) 
- stanú sa obeťou policajných provokatérov 
- obaja sú zatknutá odlúčení, podrobení tvrdému fyzickému mučeniu, po ktorom nasleduje „vymývanie“ mozgov (liečba 

elektrošokmi), ktoré WINSTONA donútia vzdať sa Júlie, svojich ideálov a naučí sa milovať Veľkého Brata 
 
 

  FARMA ZVIERAT  
 

- chápeme ju ako bájku a súčasne alegóriu 
- ukazuje ako „žije“ revolúcia (vzniká, prebieha, upevňuje sa, mení sa na teror a likviduje samú seba) 

 
- starý brav si tesne pred smrťou zvolá všetky zvieratá farmy a zverí im svoju životnú filozofiu – ANIMALIZMUS 
- v nej vysvetlí nepriateľstvo medzi zvieratami a človekom, vykorisťovanie človekom a túžbu po slobode 
- zvieratá si túto filozofiu osvoja a na farme zorganizujú revolúciu – vyženú ľudí, úspešne sa ubránia pred susedmi 
- vzniká prvá farma zvierat 
- princípy spolužitia pripomínajú komunu – všetky zvieratá sú si rovné, spoločne pracujú, majetok je spoločný, výsledky práce sú 

spoločné, snažia sa rozvíjať farmu, učia sa čítať a písať ALE! postupne sa k moci dostáva skupina prasiat – sú inteligentnejšie, 
veľa vecí riadia a organizujú a nadobudli pocit, že tvoria vyššiu vrstvu 

- okolo ich vodcu Napoleona vzniká akýsi kult osobnosti, tvrdo sa vysporiadal s opozíciou 
- zvieratá držia v strachu pomocou potravy, tvrdých pracovných noriem a „osobnej stráže“, ktorú tvoria  špeciálne vychované psy 
- príbeh končí pesimisticky – zvieratá sa majú horšie ako v minulosti, vrstva prasiat sa úplne podobá ľuďom a dokonca sú 

prekrútené aj základné princípy animalizmu – „VŠETKY ZVIERATÁ SÚ SI ROVNÉ, ALE NIEKTORÉ SÚ SI ROVNEJŠIE!“ 

GEORGE ORWELL 
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a) BOJ PROTI TOTALITE v SLOVENSKEJ LITERATÚRE 
 

- po roku 1948 sa Slovensko ako súčasť ČSR stalo súčasťou východného politického bloku 
- totalitný politický systém sa stal realitou 
- komunistická strana získala mocenský monopol, ktorý dokázala presadiť aj v kultúrnej  oblasti 
- spoločenská kritika je utlmená na minimum – dotýka sa najmä systému predchádzajúceho 
- koncom 50. rokov sa spoločenská atmosféra uvoľnila a kritika je odrazu požadovaná – má byť zameraná na negatívne 
javy spoločnosti (malomeštianstvo, dogmatizmus, byrokracia),  ale táto kritika je „pod dozorom“ 
- kritizovať sa ale nemohli základné systémové nedostatky 
- začiatkom 60-tych rokov začína proces, ktorý vyvrcholil v roku 1968: otvorená kritika, požiadavka zmien a reforiem 
- spisovatelia sú súčasťou tohto procesu od začiatku 
- povolila sa cenzúra a začali vychádzať diela, ktoré kritizovali systémové nedostatky alebo samotný systém 
- po roku 1968 v čase normalizácie: 

ü obnovená cenzúra 
ü kritické diela boli, stiahnuté 
ü oficiálna literatúra sa vrátila k ,,bezpečným témam“ a kritická literatúra sa premiestnila do exilu 

- táto situácia trvá do roku 1989 
 

 

AUTOR - do literatúry vstúpil po roku 1945 
- študoval v zahraničí (Praha,Paríž) 
- počas vojny učil francúzštinu 
- po vojne pracoval ako štátny úradník, redaktor, scenárista 
- dostal titul ZASLÚŽILÝ UMELEC 
- v 60-tych rokoch sa postavil na stranu kritikov, odsúdil inváziu,  bol vylúčený zo strany 
- jeho dielo je odmietnuté oficiálnou kritikou; publikuje len v samizdate 
a osobne sa dostáva doslova na okraj spoločnosti 

 
DIELO  - môžeme ho považovať za román 

- dielo označujeme ako satirické, absurdné, groteskné s prvkami čierneho humoru 
- časopisecky vychádzajú od roku 1956 
- knižne až v roku 63 

PROSTREDIE - autor sa pohybuje v známom prostredí: spisovateľský zväz, v období konca kultu osobnosti 

TÉMA -  originálnym spôsobom zobrazuje spoločenský fenomén typický pre totalitnú spoločnosť 
- všade prítomný verejný súhlas zabezpečuje bezproblémovú existenciu, dokonca kariérny rast 
- nikoho nezaujíma skutočný postoj 
- slobodné myslenie je nebezpečné 

 

PRÍBEH A POSTAVY: 

- hlavnou postavou je spisovateľ Bartolomej Boleráz a vedúci ideológ Valizlosť Mataj 
- obidvaja zomierajú pri leteckom nešťastí cestou zo zjazdu spisovateľov 
- na ich pohrebe je rečník najvyšší predstaviteľ zväzu 
- jeho lži a frázy prinútia Bartolomeja ,,vstať  z hrobu“ a podať svedectvo (pravdivé o sebe a dobe) 
- Bartolomej patrí k spisovateľom, dlhšie pociťuje tvorivú krízu, tá pramení z toho, že výrazne pociťuje rozpor medzi vlastným 

vnímaním reality a tým, čo sa od neho vyžaduje 
- spolu s hlavným ideológom letia na zájazd spisovateľov 
- z náhleho popudu sa mu zverí so svojím trápením, so svojimi skutočnými pocitmi, názormi na schematickú literatúru, 

aj s posluhovačstvom spisovateľov 
- očakávajú tvrdú kritiku a odmietavý postoj ALE! Na jeho prekvapenie s ním Mataj súhlasí a má tie isté pocity 
- povzbudený týmto rozhovorom sa po prílete do Prahy otvorene porozpráva so svojimi kolegami v spisovateľskom klube – aj tu jeho 
postoje majú úspech 

- na druhý deň vystúpi v oficiálnej diskusii zjazdu 
- v tom momente sa všetci od neho obrátia 
- to, čo v súkromí priznali, na oficiálnej pôde odmietajú 
- je podrobený ostrej kritike, označený za zradcu a zdá sa, že mu hrozia tvrdé tresty 
- na druhý deň s prejavom vystupuje predseda zväzu 
- odhaľuje chyby minulosti a ohlasuje začiatok novej doby, potrebu otvorenej kritiky a osobnej statočnosti 
- z Bartolomeja sa stáva charakterný človek, ktorý jediný má odvahu povedať pravdu, všetci ho uznávajú a chvália a bez akýchkoľvek 

24. Charakterizujte literárne prejavy boja proti totalite v slovenskej literatúre 
 
a) charakteristika 
b) analýza diel: Dominik Tatarka - Démon súhlasu, Ladislav Mňačko – Ako chutí moc 

DOMINIK TATARKA : Démon Súhlasu 
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výčitiek odvolajú včerajšie uznesenia a príjmu nové tak, aby boli v súlade s novou líniou strany a zväzu 
- cestou zo zájazdu sa odohráva letecká tragédia... 
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AUTOR -  účastník odboja, prežil zajatecký tábor, člen strany 
-  ako novinár a spisovateľ aktívny účastník politických zápasov 
- na konci 50 rokov sa dostáva na stranu kritikou režimu 
- aktívne vstupuje na pôde zväzu spisovateľov 
- podarilo sa mu vydať významné kritické texty a po roku 1968 bol nútený emigrovať 
- aktívny bol aj v emigrácii a jeho texty sa domov dostávali nelegálnym spôsobom 

 

DIELO - román: kritický, spoločenský, psychologický 
- román vznikol v čase obrodného procesu, vyšiel v ČSR, ale autor musel použiť všetky 

páky na jeho vydanie 
- krátko po tom bol nútený emigrovať a jeho dielo bolo stiahnuté a kniha vyšla až po roku 1989 

 
PRÍBEH A POSTAVY: 

- hlavnou postavou je reportážny fotograf FRANK 
- jeho úlohou je zdokumentovať štátny pohreb vysoko postaveného funkcionára strany a štátu 
- funkcionár zomrel v pravý čas, bol ešte na vrchole moci, ale v najvyšších kruhoch strany už mal opozíciu a schyľovalo sa 
ku  generačným sporom 

- navyše fotograf je s mŕtvym osobný známy 
- dej sa rozbíja na dve línie: 

1. pohreb  -  vidíme podrobnú organizáciu štátneho pohrebu,  zúčastnia sa ho všetci, ktorí niečo znamenajú 
- prúd smútiacich musí byť nepretržitý 
- kedykoľvek zaskočia školopovinné deti 
- Frank vie, koho presne má odfotiť, v akej pozícii... 

2. spomienky na mŕtveho - spomienky najmä hlavnej postavy na minulosť mŕtveho - poznali sa od malička/detstva a ich 
cesty sa spojili aj profesijným spôsobom – bol jeho dvorný fotograf 

- práve tajná zbierka nikdy nezverejnených fotografií je zdrojom spomienok 
- po čase sa ich cesty rozišli, ale informácie k nemu stále prúdili 

- prepojenie oboch línií najčastejšie zabezpečujú osoby, ktoré prichádzajú na pohreb, vyrovnávajú sa s minulosťou – poznajú aj Franka 
a ich rozhovory spúšťajú spomienky: prvá manželka, syn z prvého manželstva , druhá manželka, spolubojovníci z vojny, ... 

- mŕtvemu sa nevyhne ani v nočnom bare, kde naňho spomína barmanka – výsledkom je mozaika života mŕtveho – ukážka toho, ako 
deštruktívne dokáže na človeka pôsobiť moc : 

- pochádza z robotníckej rodiny 
- už ako mladý sa zúčastňuje politických aktivít – stáva sa komunistom 
- jeho zamietanie je svojím spôsobom obdivuhodné 
- ich prvé stretnutie je súperenie o to isté dievča – končí bitkou a dievča si vybrala toho druhého 
- spoločne prežili odboj a povstanie - tam sa prejavil ako odvážny, rozhodný veliteľ: neváhal potrestať smrťou nedbalosť ani 
zakročiť proti Partizánskemu teroru 

- po vojne má veľkú autoritu, s ktorou vstupuje do politického života a opäť sa prejavuje sa ako schopný a rázny funkcionár 
- posielajú ho všade tam, kde sú problémy: dedinu, ktorá nebola schopná plniť dodávky ,,odstrihol“ od elektriny, telefónu, ... 
- postupne stúpa na rebríčku a začne sa meniť, rozvádza sa, berie si mladšiu, reprezentatívnejšiu - bojuje o syna, ale keď ho 
stratí, zruší mu všetky spoločenské možnosti – živí sa ako asfaltér 

- vstupuje do života ostatných; pomáha, ale aj zatracuje; mení sa aj osobnostne – stáva sa samotár, izolácia 
- všetci okolo neho sú podozriví, nikomu neverí, stáva sa paranoidný a stáva sa alkoholikom 
- rozpadajú sa všetky jeho sociálne väzby 
- jediným cieľom je udržať si za každú cenu pozíciu a moc 

 
FORMA: veľmi rýchly, dynamický príbeh 

jednotlivé pohľady späť príbeh vôbec nebrzdia - retrospektíva je využitá originálnym spôsobom  
v umeleckom texte je prítomný publicistický štýl: priamočiarosť, dynamika 

LADISLAV MŇAČKO : Ako chutí moc 
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a) úvod - druhá polovica 20. storočia sa odohráva v znamení STUDENEJ VOJNY 
- vzniká BIPOLÁRNY SVET, v ktorom je permanentne (stále) politické napätie - tento stav má vplyv na kultúru a jej vývoj 
- vo všeobecnosti je možné hovoriť o kultúre – „západného“ a „východného“ sveta/bloku 
- medzi nimi je (prísna!) hranica postavená na ideológii 

ZÁPAD   - vo všeobecnosti pokračuje v pluralite smerov 
- nájdeme tu aj nadväzovanie na staré prúdy (napr. na realizmus) + absolútne novinky 
- táto kultúra je slobodná, isté prvky cenzúry nájdeme v extrémnych situáciách 
- vo veľkej miere je kultúra riadená trhom – KOMERCIONALIZÁCIA 

VÝCHOD - tu vznikla veľmi zložitá situácia = POLITICKÝ MONOPOL POLITICKÝCH STRÁN, ten sa prejavil aj ako MONOPOL KULTÚRNY 
- kultúra sa tak stáva ŠTÁTNOU 
- vznikajú štátne inštitúcie združujúce všetkých umelcov; mimo nich neexistuje žiadna umelecká tvorba a oficiálna tvorba je 

platená štátom, ale tieto inštitúcie plne uznávajú nadradenosť strany a  jej ideológie 
- v kultúre sa násilím presadil jediný smer – SOCIALISTICKÝ REALIZMUS 
- z tohto obdobia k najhodnotnejším dielam patria tie, ktorých autori prekračujú hranice socialistického realizmu 

SOCIALISTICKÝ  REALIZMUS 
- umelecký smer, ktorý vzniká v Rusku (ZSSR) v roku 1917 
- zväz sovietskych spisovateľov ho akceptuje ako jediný umelecký smer, ktorý naplno odráža realitu spoločnosti 
-  vychádza z realistických tradícií, najmä z toho kritického realizmu a je doplnený ideologickým základom Marx-Leninizmu - ten definuje 

spoločenské konflikty a ich riešenie 
- objavuje sa straníckosť – riešenie je spojené vždy s konkrétnou stranou + optimizmus do budúcnosti 
- po roku 1945 sa tento smer rozšíril do celej východnej Európy a násilným spôsobom získal dominantnú pozíciu 

 
SCHEMATIZMUS - bol najextrémnejším obdobím 
- diela vznikajú na politickú objednávku odtrhnuté od reality bez umeleckej hodnoty 
- štátny aparát bol voči umelcom schopný uplatniť tvrdé kroky: zákaz publikovania, vylúčenie z umeleckých zväzov, zo strany, ... 
- okrem oficiálnej kultúry po východnom bloku vznikla aj „NEOFICIÁLNA KULTÚRA“ – to sú umelci, ktorí boli „mimo systému“, oficiálne nemohli 

publikovať, ich diela sa čírili nelegálne a tak vznikol samizdat 
- mnohé veci vychádzali v exile (vyšli tam pašované texty alebo to boli umelci, ktorí boli v emigrácii) 

 
- v obidvoch blokoch nastáva rozvoj nových umeleckých oblastí: 

FILMOVÉ UMENIE:  farebný film, začínajú dominovať americké štúdiá, v Európe zostal prívlastok „ART“ 
HUDBA: do popredia ide tanečná populárna hudba, ktorá sa šíri najmä vďaka médiám 
TELEVÍZIA: je predstaviteľkou masovej kultúry; je konkurenciou kina ALE! prináša aj nové formáty: televízne spravodajstvo, seriály, ... 

 
b) charakteristika kľúčových smerov 

 
  

- chápeme ho ako filozofický smer a súčasne silný kultúrny (literárny) prúd/trend 
- filozofia v literatúre, pretože mnoho autorov (najmä francúzskych) svoje úvahy prezentuje v  podobe umeleckých diel 

- VÝCHODISKÁ: literárne (Dostojevský, Kafka); filozofické (Kierkegard, ...); spoločenské (vojna) 

- kľúčovou kategóriou je EXISTENCIA, ktorú chápu ako „BYTIE VLASTNÉ ČLOVEKU“ („Ja som existencia“) 
- v živote človeka je pocit existencie prevýšený bežným životom – žijeme tzv. „NEAUTENTICKÉ ŽIVOTY“ / „ŽIVOTY TÝCH DRUHÝCH“ 
- problém nastáva v tzv. hraničnej situácii – SMRŤ, vtedy si človek uvedomuje, že naša existencia či život je jeden, jediný, jedinečný, 

neopakovateľný, „nedá sa preniesť“ ... každý si ho musí prežiť sám až do konca .. to nás vedie k zmene a máme tú tendenciu pokúsiť 
sa o AUTENTICKÉ BYTIE 

- tento princíp nie je egoistický ! pretože podľa J.P.SARTREA je človek absolútne slobodný a absolútne zodpovedný 
 

 

AUTOR - predstaviteľ francúzskej literatúry a to je jedna z najvplyvnejších povojnových osobností 

DIELO -   zbierka poviedok, ktorá obsahuje aj rovnomennú poviedku 
- komorný príbeh, ktorý sa odohráva v čase občianskej vojny v Španielsku 
- hlavná postava PABLO – republikán, ktorý s viacerými mužmi v spoločnej cele čaká na smrť 
- spoza dverí sú neustále prítomné zvuky popráv 
- v centre pozornosti sú fyzické a psychické zmeny človeka, ktorý je zoči-voči smrti – „cíti sa, akoby už mŕtvy bol“ – jeho 

telo ho nepočúva (neovláda svoje telo), má pocit akoby bol mimo neho, vo svojom vnútri už zahodil celý svoj doterajší 
život ... všetko, čo malo zmysel už stratilo hodnotu a jeho blízky sú už akoby v paralelnom svete (všetky ukážky v texte) 

- podobné pocity sledujeme u všetkých väzňov 
- osud mu dá ešte jednu šancu – môže si zachrániť život ak zradí svojho priateľa a veliteľa 
- Pablo sa pokúsi „oklamať“ osud, aby sa zachránil – udá miesto o ktorom je presvedčený, že veliteľ tam už nie je, 

paradoxne práve tam jeho priateľa  zatknú 

25.  Charakterizujte hlavné vývinové trendy vo svetovej literatúre po roku 1945 

a) úvod – všeobecná charakteristika 
b) charakteristika  kľúčových smerov 

(existencializmus, americký spasiteľský román, beatgeneration, neorealizmus, magický realizmus) 

EXISTENCIALIZMUS: 

Jean Paul Sartre :  Múr 
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- príbeh končí dramaticky, pretože Lennie nakoniec zomiera Georgovou rukou 
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- je to jedna z jemnejších reakcií na generačný spor 
- literatúra, ktorá ponúka cestu/“spásu“ v nasledovaní istých mravných hodnôt 

  

- román kultový – po prvý krát sprístupnil pocity mladej generácie jej jazykom a z jej vlastného pohľadu 
- text bol od počiatku kontroverzný – vulgárnosť jazyka – mládežnícky slang, sexualita ako problém mládeže 
- popularitu získal najmä úžasnou otvorenosťou výpovede a snahou zistiť, kde sa berie medzi mladými skepsa, depresia a hnev 

- hlavnou postavou je HOLDEN CAULFIELD – 16 – ročný mladík, študent strednej školy 
- príbeh opisuje jeho trojdňovú cestu v predvianočnom čase – vracia sa zo školy domov a vrcholí jeho duševná kríza, 

depresia – opäť ho zo školy vyhodili, je to už 4. krát čo prepadá, bojí sa ísť domov a súčasne sa pokúša vyriešiť svoju 
vlastnú krízu 

- Holden je veľmi citlivý introvert, ťažko nadväzuje vzťahy, kriticky vníma svet okolo seba 
- má problémy so svojim vlastným dospievaním 
- rovesníkom/spolužiakom nerozumie – sú povrchní, vulgárni, svet dospelých ho vôbec neláka, vidí ho kriticky ako 

klamársky, kariéristický, pokrytecký – dá sa konštatovať, že odmieta dospieť 
- tento jeho postoj zobrazuje predstava/sen, ktorý sa stáva hlavným motívom celého textu: 

deti hrajúce sa v poli ohrozované priepasťou a on ako ich záchranca 
- jediný pozitívny vzťah má so sestrou FEBE (FÍBÍ) – rozumejú si, dokážu sa rozprávať, zdôveriť 
- o rozporuplnosti postavy svedčí aj nepatrná drobnosť – čiapka (dostal ju, páči sa mu, ale odmieta ju nosiť, zdá sa mu to detské) 

 
  

- je to umelecká generácia, ktorá sa formuje na začiatku 50 - tych rokov, ale vplyv má ešte aj v rokoch 60 - tych 
- pojem sa vysvetľuje rôznym spôsobom: ako generácia úderu a blažená generácia 
- nikdy nevytvorili uzavretú skupinu, nevydali manifest 
- spája ich pohľad na svet a spôsob prejavu; spájajú sa najmä so San Franciscom 

ZNAKY - voľný verš a hovorový jazyk 
- miešanie západných a východných myšlienkových prúdov 
- vplyvy surrealizmu 
- silná spoločenská angažovanosť 
- negatívny postoj k americkému životnému snu: komercia, stereotyp, konzum, ... 
- negatívny postoj k vojenským aktivitám 
- otvárajú nové témy, sexuálne tabu, homosexualita, drogy 
- texty sú často v rytme jazykovej hudby, spontánne, improvizované, pripomínajú surrealistický automatický text, uplatňuje 

sa asociatívnosť, absentuje interpunkcia, prerušenia vety 
- prezentácia poézie má často deklamatívny charakter 

 
  

- „próza problematická“ 
- problém určiť žáner : - rozsahom pomerne dlhý text ALE! pôvodne je písaná ako nekonečný súvislý text 

- nemá znaky románu alebo poviedky 
- otvára témy, ktoré neboli svojho času štandardné 
- je to prúd autorovho vedomia, myšlienok, spomienok, názorov, zážitkov 
- text je považovaný za „bibliu“ Beat Generation 

- je to hektická reportáž (vo vysokom tempe) z jeho cesty naprieč Spojenými štátmi 
- on sám sa ukrýva za postavu menom SAL PARADISE a v ďalších postavách vidíme iných významných 

príslušníkov generácie 
- je to cesta netradičná (pešo, stopom, nákladnými vlakmi, ...) 
- stretnutia s rôznymi ľuďmi, najmä s okrajom spoločnosti 
- nájdeme tu opisy rôznych zážitkov, alkoholických a drogových večierkov, ... – môžeme to chápať ako generačnú výpoveď, ako hľadanie 

životných hodnôt 

- romány NA CESTE a KTO CHYTÁ V ŽITE priniesli do americkej kultúry fenomén cesty, ktorá sa chápe doslovne, ale aj metaforicky ako „hľadanie“ - 
filmové prevedenie ROAD MOVIE 

 
LAWRENCE FERLINGHETTI – Obrazy zmiznutého sveta 

 
  

- „nový realizmus“ ; pochádza z Talianska 
- je to viacero umeleckých trendov (tendencií), ktoré sa prejavili v literatúre ale aj vo filme a vo výtvarnom umení 
- filmový neorealizmus odštartoval záujem o neorealizmus vo svete a vytvoril silnú taliansku filmovú školu 
- 30. – 50. roky 20. storočia .. .vrchol je po 2. svetovej vojne 
- nadväzuje na realizmus „klasický“: 

- materializmus (otvorenosť) – zobrazovanie negatívnych stránok života, násilné témy 
- existenciálne pocity (samota, odcudzenie, životná nuda a ľahostajnosť, absencia cieľov, ...) 
- „nové prostredia“ – zaostalý, konzervatívny, klerikálny juh ALE! aj dynamicky sa rozvíjajúce mestá a ich predmestia 
- pripomína sociálnu štúdiu – najmä okrajové vrstvy  (chudoba, podsvetie, celebrity, boháči) 
- literatúra pripomína filmový scenár alebo dokument – „suchá“ 
- ľudový jazyk 
- jednoduchý štýl 

SPASITEĽSKÝ ROMÁN 

Jeromé David Salinger :  Kto chytá v žite 

BEAT  GENERATION (BEATNICI) 

Jack Keronauc : Na ceste (On The Road) 

NEOREALIZMUS 
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- ja rozprávač 
- tieto trendy sa preniesli aj do európskej kultúry, ale neorealizmus stále zostáva viac menej talianskym fenoménom 
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- román „psychologický“ 
- sme v prostredí veľkomesta (Ríma) v čase 2.sv.vojny ALE! vojna nie je nosná téma – vytvára iba priestor, pozadie, scény: 

atmosféra mesta, sociálne vzťahy a štruktúry, niektoré reálie, ... 
- hlavnou postavou je ADRIANA – mladé dievča z chudobných pomerov 
- žije iba s matkou, ktorá sa snaží uživiť rodinu príležitostnou prácou v domácnosti (bohatších rodín) 
- matka sa vidí vo svojej mladej a krásnej dcére – je presvedčená, že práve vďaka kráse by sa mala mať v živote dobre, 

pre to chce urobiť všetko, čo sa dá – zoženie jej prácu modelky miestneho maliara – tu si po prvý krát začne Adriana 
uvedomovať ako ľudia vnímajú jej krásu a po prvý krát dostane od kamarátok ponuku zarobiť si aj iným spôsobom, 
v tomto momente to ešte odmieta 

- neskôr sa náhodne zoznámi s mladým mužom – GINOM – pracuje ako šofér v bohatej rodine 
- je jej prvou skutočnou láskou, vysníva si s ním budúcnosť ALE! zažije šok, keď zistí, že je ženatý a má 3 deti – toto zmení jej správanie 

a  skutočne sa stáva prostitútkou 
- zoznámi sa s novými ľuďmi – na jednej strane je to ASTARITA – policajný šéf, ktorý je jej prvým zákazníkom, ale aj SONZONGO – miestny šéf 

podsvetia 
- Adriana stále klesá nižšie a nižšie a matke sa rúcajú sny; Gino jej nakoniec dohaduje klientov, ... 
- novým prvkom je MINO (mladý študent) do ktorého sa Adriana zaľúbi – mladý, nevyrovnaný, naivný, bohatý, plný ideálov, v život sa ešte len 

hľadá ... jeho ideály ho privedú k naivnej odbojárskej činnosti, je zatknutý a z väzenia mu pomôžu práve Adrianine známosti 
- zdá sa, že z kolobehu už niet východiska, to sa ale nakoniec nájde – Adriana ostáva „ťarchavá“ (tehotná) a zdá sa, že kvôli dieťaťu by dokázala 

zmeniť svoj život 
 

  

- po roku 1945 – „NOVÁ LITERATÚRA“ – začína sa dostávať do Európy a sv. povedomia 
- literatúra vzniká v Južnej Amerike (latinská) 
- jazyk literatúry: španielčina a portugalčina 
- do Európy sa dostáva cez Španielsky a Portugalský trh, ale už v 60-tych rokoch veľa prekladá a získava popularitu 
- v rámci tejto literatúry vznikne zaujímavý a originálny prúd – MAGICKÝ REALIZMUS 
- realistický základ – zobrazuje veľké sociálne rozdiely, kresťanské prostredie, odlišná pozícia muža a ženy v spoločnosti, chudobný 

vidiek, multietnické zloženie v spoločnosti, ... magickosť vyjadruje MIX KULTÚR – pôvodný obyvatelia – belosi, čierny otroci 
 

- výsledkom je zmes jazykov, náboženstiev, mýtov a rozprávok - fantastický svet, ktorý sa v literatúre prejavuje ako realita 
- stiera sa rozdiel medzi reálnym a fantastickým 
- životy ľudí ovplyvňuje mágia 
- nadprirodzené postavy a deje 
- nevysvetliteľné  javy, ... 
- z hľadiska jazyku sa niekedy nazýva Druhý Barok 
- jazyk je ozdobný, prevažne emotívny, plný básnických prostriedkov 

Alberto Moravia : Rimanka 

MAGICKÝ REALIZMUS (doplnok) 
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AUTOR   -  patrí k staršej generácii básnikov 
- podľa niektorých kritikov najhodnotnejšie diela napísal ešte do roku 1945 (debutuje koncom 30. rokov) 
- inšpirácie:  český poetizmus, po roku 1945 príklon k socialistickému realizmu 
- v jeho tvorbe silne rezonuje téma domova (typická pre staršiu generáciu) – Slovensko vo všeobecnosti, 

ale aj Turiec, ako „jeho“ kúsok Slovenska 
- je označovaný ako BÁSNIK SENZUALISTICKÝ (zmyslové obrazy) 

DIELO -  názov patrí básnickej zbierke j básni (rovnomenná) 
- báseň patrí k jeho najznámejším textom 
- býva označovaná ako emblémová (emblém – znak, erb) 

OBSAH - téma: domov a vzťah k domovu; je spracovaná tradične: motív zrady a opustenia, túžba po domove, návrat, 
tradičné prelínanie domova a ženy, definitívny  návrat 

ÚVOD: motív zrady a túžba po domove 
JADRO: obraz domova, ktorý sa prelína s obrazom ženy vernej a čakajúcej a tie sú doplnené o tradičné prívlastky Slovenska 
ZÁVER: osobná autorská výpoveď – rozhodnutie zanechať túlavý život, vrátiť sa domov + intenzívne vyznanie lásky domovine 

 
FORMA:   netradičná:  nepravidelné členenie, absentuje rým, absentuje interpunkcia, sylabizmus 

 
 

 
AUTOR - predstaviteľ mladšej generácie, ktorá nastupuje koncom 50. rokov a je pre ňu charakteristický 

obrat k obyčajnému človeku, osobnému životu, k osobnej výpovedi 
-  BÁSNIK DEDINY – zeme, pôdy 
-  BÁSNIK TRAGÉDIE 
-  BÁSNIK PESIMIZMU 

 

ZBIERKA   - AŽ DOZRIEME 
- optimizmus predošlej generácie vystriedal smútkom a tragizmom, ktoré vznikli z obavy 

o budúcnosť človeka vo svete plnom násilia a krutosti 
- prehĺbil pohľad na človeka v celom jeho tragickom rozmere 
- zobrazuje motív domova, detstva a lásky 
- až dozrieme, to si uvedomíme až vtedy, keď dozrieme; potom pochopíme zmysel aj tých predtým nepodstatných vecí 
- dozrieť znamená pochopiť 

 
BÁSEŇ ĽUDSTVO - minimalistická báseň – maximum jazykových obrazov 

- základ – obraz letnej, úrodu očakávajúcej prírody pred búrkou a následný pokoj po nej = obraz dospievania 
človeka, ťažký proces ... 

- v závere hľadanie morálneho kompasu – čo nám môže nastaviť zrkadlo – podľa básnika je to umenie – poézia 
 
 MODLITBIČKY – najpopulárnejšie dielo neskorého obdobia 

-  literatúra duchovná – návrat ku kresťanským koreňom – viera ako kompas nášho života 
- svojská/originálna poetika 
- zdanlivo naivný pohľad dieťaťa otvára vážne životné témy, zložitý svet dospelých 
- úprimnosť, otvorenosť, viera v dobro, ... 

Ján Kostra : MOJA RODNÁ 

Milan Rúfus : MODLITBIČKY 
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 román : dedinský ALE! netypický - dej sa odohráva v obci Hybe, ktorú síce chápeme ako dedinu, ale autor 
využívajúc odkazy k minulosti hovorí o mestečku 

spoločenský – mapuje vzťahy na slovenskej dedine (Liptov) na prelome 19. a 20. storočia, zachytáva všetky 
dôležité historické momenty, ktoré sa premiestnili do života obyčajných ľudí 

generačný – v popredí sú osudy jednej jedinej rodiny - Pichandovci 
„pocta liptovským murárom“ – ponúka veľmi originálny pohľad na životný cyklus alebo kolobeh na Liptove 

- človek v zajatí práce, ktorá je jediným zdrojom obživy, podriadený prírode, ktorá riadi rytmus 
života sedliaka si privyrába ako murár aby vykompenzoval biedu dedinského života 

PRÍBEH A POSTAVY: 
- príbeh má mnoho vrstiev (odbočení) 
- pozostáva z rôznych príbehov a je spojený s množstvom postáv - preto je ťažké vyrozprávať dejovú  líniu) 
- v popredí je rodina Pichandovcov, najstaršiu generáciu tvorí Martin a jeho žena Ružena 
- pozornosť sa venuje najmä Martinovi - má 50 rokov (cca), má v dedine veľkú autoritu, ktorá je postavená na životnej skúsenosti  

a múdrosti; baví ho svet, v ktorom žije, hltá všetky novinky; jeho najväčšou láskou sú mapy z celého sveta, lákajú ho cudzie kraje; 
je uznávaným šéfom murárskej partie, vysoko cenený odborník; k viere má vlažný prístup ALE jeho postoj k životu je zásadový; 
prekypuje energiou, vie si užívať život;  má deti: Samo, Valent, Kristína, Samo je najstarší 

 
SAMO: 
- najstarší, chystá sa prevziať gazdovstvo; pracovitý, uznávaný, šikovný, má prezývku „včela“ -> miluje otcove včely 
- svoju budúcu manželku Máriu si musí vymurovať -> na murovačkách zarobiť na stavbu ALE! súhlas jej matky dostane až 

potom čo sa s Máriou zamuruje v chlieve a spôsobí škandál na celú dedinu 
- postupne po smrti starého Pichandu sa pozornosť presúva na Sama - na jeho osudoch sa plne prejavia spoločenské udalosti 
- snaží sa nájsť trvalé zamestnanie na železnici, dostáva sa do kontaktu so socialistami, začína študovať politické texty 
- dokonca sa stane členom sociálnej demokracie - v politických aktivitách sa naplno prejavia národnostné spory (jedna zo schôdzi 

končí bitkou slovenských a maďarských robotníkov) ale aj realita doby (pri rozháňaní jedného zo stretnutí zomiera Samov syn) 
- nakoniec sa zo Sama stane mlynár, vezmú do prenájmu obecný mlyn a to ho zachráni aj pred 1. svetovou vojnou,  pretože 

pracuje pre armádu 
- jeho deti sú už iná generácia: študujú, snažia sa získať remeslo, uvažuje sa o vysťahovaní do Ameriky 
- všetkých zasiahne 1. svetová vojna 

 
VALENT: 
- nadaný, ľahko sa učí a preto mu chce otec zabezpečiť štúdia;  vyštuduje v Prahe právo 
- počas prázdnin doučuje dcéru miestneho zemepána a podnikateľa 
- po štúdiách sa s ňou ožení a dostáva sa do úplne iných sociálnych väzieb a rodine sa postupne vzďaľuje 

 
 KRISTÍNA: 
- má asi najtragickejší osud 
- vydáva sa z lásky; jej muža ale zavalí strom a zomiera; zostáva sama a stále viac sa o ňu zaujíma mužov bratranec Julo 
- Julo ju mal vždy rád, priznal sa jej s tým počas jej svadby 
- problém j v tom, že jej ženatý a postupne vznikne vzťah, ktorý je tŕňom v oku celej dedine a rodine 
- situácia sa dostane do extrému, keď Julo narukuje na front a Kristína sa stará o jeho slabomyseľnú ženu 

 
FORMA: v románe sa mieša viacero umeleckých tendencií: 
 nadväzovanie na realizmus: tradičné prostredie 
 socialistický realizmus: nosný oficiálny umelecký smer, prejavuje sa najmä v hodnotení istých sociálnych procesov (napätie medzi 
sociálnymi vrstvami, pozícia robotníkov, postoj k vojne,...) 
post moderna: je to trend, ktorý prichádza zo zahraničia a u nás sa prejavuje pomaly a opatrne, rozbitý príbeh, množstvo línii 
(odbočení), striedanie umeleckého textu s textom vecným 
 prvky magického realizmu- trend juhoamerickej literatúry, nikde inde sa tak naplno neprejavil, ale jeho prvky nájdeme aj inde  
v slovenskej literatúre práve v tomto  románe: 

o sen a skutočnosť: (opakujúci sa sen o 1000 ročnej včelej matke) 
o  fikcia: ktorá sa prelína s realitou (veľryba v Hybici, v ktorej uviazne Martin so svojou frajerkou a absolvujú niekoľko dňovú cestu) 
o  fantastické javy - voda sa mení na víno, guľový blesk v dedine, srdce ukuté z meteoritu, ľudia, ktorí nemusia jesť 
o  absurdné situácie: opilec v ktorom zbĺkne alkohol; pekár, ktorý zomrie pri práci (spadol do cesta a skoro ho upečú) 

27. Charakterizujte súčasnú slovenskú prózu. 

a) analýza diel: Peter Jaroš - Tisícročná včela, Ladislav Ballek – Pomocník, Dušan Mitana - Psie dni, 
František Hečko - Červené víno 

PETER  JAROŠ :  Tisícročná včela 
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o  čierny humor: okolnosti pohrebu Pichandu (Martin sa po smrti zväčší a truhla mu je malá a celý smútočný sprievod končí na zemi, 

lebo chodník sa premenil na šmýkačku) 
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AUTOR: predstaviteľ povojnovej literatúry, ktorý patrí k aktuálnejším autorom 
- do literatúry vstupuje v 60. rokoch 
- väčšina jeho tvorby je spojená s regiónom, v ktorom sa narodil – juh stredného Slovenska (Šahy a okolie) – 

prináša to etnicky zmiešané územie a dramatické historické osudy 
- z jeho mimoliterárnych aktivít je známe, že po 1989 vstúpil do politiky – poslanec a veľvyslanec Slovenska 

DIELO: román 
- jeho podtitul: „Kniha o Palánku“ – Palán – fiktívne mestečko na juhu, za ktorým sa ukrývajú Šahy 
- prináša pohľad na tento región v čase po 2. svetovej vojne 
- pohľad z časti nostalgický, ktorý ponúka opis všetkých kľúčových spoločenských procesov 

- hlavnou postavou je Štefan Riečan, pochádza z Horehronia, účastník povstania, ktorému vojna zobrala jeho živnosť – mäsiarstvo; 
ako náhradu dostal štátom  zabavené  mäsiarstvo v Palánku 

- juh je pre neho synonymum bohatstva, túto predstavu má ešte z detstva 
- má pocit, že sa mu splnil detský sen a šanca na pokojný život, realita je však iná 
- aj tu zúrila vojna, mesto je zničené, komunita pretrhaná, vzťahy odmerané až nepriateľské, navyše súčasťou mäsiarstva je aj pomocník 
Volent Lančarič - riečanovi radia aby sa ho zbavil, má zlú povesť, arogantný, bitkár, sukničkár, kšeftár 

- na začiatku je veľké napätie, pomocník sa tvári, že nevie po slovensky, ale keď mu Riečan z núdze sľúbi miesto, situácia sa zmení 
- pomocník sa pre Riečana stane nepostrádateľným: dokáže zohnať a zariadiť byt, kedykoľvek je schopný zohnať mäso 
- za Riečanom prichádza jeho žena a dcéra, ich pocity sú iné: prichádzajú a ľudovo upravené spôsobujú neželanú pozornosť; dcéra 

prichádza proti svojej vôli, necháva za sebou milého 
- ženy sa ale veľmi rýchlo aklimatizujú: zmenia šaty, účes, túžia po spoločnosti a majetku - na to všetko potrebuje Riečan peniaze 
a ženy ho tlačia stále do nebezpečnejších, nelegálnych obchodov 

- pomocník vo všetkom pomáha: nelegálne porážky, pašovaný dobytok, čierny obchody, tajné hospodárstva, šmelinár,... túto časť 
obchodu postupne prevezme úplne pomocník a manželka 

- nastane aj osobný rozkol, Riečanovci sa odcudzia a žena sa stáva pomocníkovou milenkou 
- Riečanovi sa zrúti sen, rozhodne sa pre ráznu zmenu a odchádza naspäť domov (*tu sa končí film) 
- príbeh pokračuje po rokoch, náhodne sa stretne s Lančaričom, bez emócii vedú rozhovor 
- Riečan sa dozvedá, že mäsiarstvo bolo v konečnom dôsledku znárodnené, Lančarič bol za šmelinu odsúdený, s Riečanovou 
ženou mu to nevydržalo ALE! s Riečanovou dcérou má dieťa,... 

- v závere románu sa Riečan ešte raz vracia na juh, vyhľadáva svoju dcéru a aj s deťmi ju berie k sebe 
- v úplnom závere ho raz vnučky žiadajú aby im rozprával o minulosti a on im odpovedá: „Nikdy nič nezažil iba raz im povedal, že zažil 
čosi ako rozprávku.“ 

FORMA:  - vychádza z realistických trendov, vychádza zo socialistického realizmu 
- z reality odpozorované charaktery postáv, prvky lyrizmu najmä pri opise prostredí, prírody 
- majstrovsky vystihnutá atmosféra doby a malého mesta 

 
  

AUTOR 
- výrazný predstaviteľ postmoderny (experiment, prvky mystiky, absurdity, humoru, využitie iracionality a existencionálnej filozofie) 
- písal mnohovýznamové poviedky 

DIELO - zbierka PSIE DNI 
- debutová zbierka – vyvolala vlnu nesúhlasu, literárna kritika ju odmietla ako provokatívnu, škandalóznu, 
poznačenú negatívnym vplyvom západnej kultúry (mladými ľuďmi prijatá veľmi dobre) 

- v popredí pocit znechutenia a absurdnosti existencie individuálneho hrdinu, pocit odcudzeného jedinca 
- príbehy sú situované do reálneho prostredia, sú rozprávané zdanlivo realisticky, novú dimenziu im dodáva 
existenciálna situácia hrdinu, ktorá ich posúva mimo skutočnosti 

- psie dni = „dusný, nevľúdny čas, atmosféra horúcich letných dní“ 
- obsahuje absurdné poviedky a poviedky s prvkami hororu, niektoré spracúvajú aj morbídne a erotické motívy 
- väčšinou sa odohrávajú v atmosfére horúcich letných dní 
- rozprávajú neobyčajné, bizarné, prekvapujúce príbehy s neočakávaným, často šokujúcim zakončením 
- mnohé majú kriminálne pozadie s nevyriešeným tajomstvom; zobrazujú krajné situácie, afekty (hnus, zhrozenie, šok) – to, čo je v 
človeku vznešené i zvieracie 

- prelína sa smútok a humor, realita a irealita, sú vyjadrením tušenia, že okolo nás a v nás existujú i rozumom nepostihnuteľné javy 
 

POVIEDKA – PSIE DNI 
- poviedka, autor zobrazuje priebeh jedného „psieho dňa“ rozprávača (z fran. canicule - psie dni = čas najväčších horúčav) 
- dej je plný bizarných udalostí s nečakaným koncom, ktorý pôsobí šokujúco 
- v poviedke je veľa úvah rozprávača, ktorý premýšľa nad možnými dopadmi konania - nachádzame i naturalistické opisy 

LADISLAV BALLEK : Pomocník 

DUŠAN MITANA : Psie dni 
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- postavy = bezmenné: rozprávač, mladý muž, starý muž 
- autor experimentoval s formou, využil provokatívne a škandalózne námety 
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Rozprávač cestou k rieke míňa mladého muža, ktorý ho zaujme, pretože vyzerá akoby nedýchal a tak sa podujme zistiť, prečo je tento muž „mŕtvy“. 
Sleduje ho, i keď vie, že túto záhadu nevyrieši. Mladý muž sa stretáva so starým mužom a správa sa povýšenecky. Po tom, čo udrie starého muža, sa 
rozprávač rozhodne zasiahnuť, no mladý ho vysmeje a starý muž odmieta pomoc. Hrdina znechutený prejavom nevďačnosti odchádza k rieke, kde sa  
nahý opaľuje a kúpa. Vo vode uvidí topiaceho sa psa, ktorého z ľútosti zachráni. Vezme si ho na prsia a teší sa, že bude mať psa, ako jeho susedia. Neskôr 
sa zľakne, že ho pes môže pohrýzť a tak sa ho snaží dať dole. Pichne psovi do oka a pes ho pohryzie. Nie je schopný zblížiť sa ani so zvieraťom, dôverovať 
mu, nie je schopný zniesť neistotu z reakcie druhej bytosti, dobrovoľne si preto volí samotu a to dvojnásobne. Nielen pri psovi, ale aj neskôr, keď 
„pomáha“ pri samovražde. Názov poviedky má viacero významov: psie dni – kanikuly = horúčava a z toho plynúce napätie a konanie postáv; použitie 
postavy psa v poviedke, pokus človeka zabiť sa (asi sa „cítil pod psa“), na konci horúčava z toho, čo spravil. Motív neschopnosti človeka pomôcť, jeho 
servilnosť osudu, vyznieva silne najmä v spojení s prelínajúcou sa epizódou samovraždy starého pána. Mladý muž pobúrený prejavom ďalšej nevďačnosti 
psa hodí do vody a zabije ho kameňom. Oblečie sa a chce odísť. Pri brehu hrdina znovu stretáva starého muža, ktorý sa pokúša o samovraždu obesením. 
Nedokáže to však sám. Rozprávač s radosťou zavesí na strom lano a prinesie mu sud, aby mal odkiaľ skočiť. („Skutočne, som veľmi rád, že som spoznal 
takého milého a ochotného človeka.“ On odpovedá „Potešenie je na mojej strane.“ - absurdita). Nesnaží sa mu jeho úmysel vyhovárať, chápe jeho 
rozhodnutie (iracionálny prvok). Odíde, aby mal súkromie. Vráti sa, prezrie si ho. (prvky absurdity: „Bol už stuhnutý. Vyzeral dobre, iba ten olejový fľak 
pôsobil ako päsť na oko.“) Odchádza, aby nikto nezistil, že bol svedkom. 

 
 

 

- jeden z najpopulárnejších románov po roku 1945 
- jeho popularitu zvýšil aj kvalitné filmové spracovanie 
- román – dedinský - tradičná téma slovenskej literatúry, západoslovenské vinohradnícke prostredie, 

ktoré je trochu netypické, pretože to nie je vyslovene chudobný kraj 
generačný - opisuje osudy troch generácií jednej rodiny – Habdžovci - na osudoch rodiny sú ilustrované 

spoločenské zmeny 
autobiografický - prototypom hlavných postáv sú autorovi rodičia 
sociálny - ukazuje premenu tradičnej patriarchálnej rodiny, medzigeneračné napätie, ambície každej novej generácie, ostré 

rodinné konflikty a súčasne rodinnú komunitu; analyzuje sociálne vzťahy slovenskej dediny: majetkové rozvrstvenie, 
politické postoje, dopady vojny na dedinu, ... všetko v období prelomových historických udalostí - konca monarchie, 
1. svetovej vojny a vznik Československa 

román o láske - láska je chápaná ako kľúčová ľudská emócia, ktorá motivuje človek - v románe je zobrazená ako jemný cit, 
ale aj prudká vášeň - pud, ktorý spôsobuje problémy, konflikty 

KOMPOZÍCIA - román má tri časti, ktoré sú rámcované úvodom - VLČINDOL a záverom - A VETRÍK POVIEVA 

DEJ A POSTAVY:   Urban a Kristína - sú hlavnými postavami 
- Kristína je „nechcená“ nevesta, ktorú si Urban zobral proti vôli otca, ich život na rodičovskom statku nie je možný, preto odchádzajú, 

otec (starý bača) syna zaprie a vydedí, zakáže akékoľvek kontakty 
- jediný, kto sa mu vzoprie a pomôže mladým do začiatku je stará mama (Urbanova stará mama, bačova mama) 
- mladí odchádzajú z gazdovstva i z dediny, usídlia sa v susednej dedine Vlčindov, získajú skromný majetok a skúšajú sa postaviť na 

 vlastné nohy - sledujeme ich v snahe zriadiť vinicu, pokúša sa používať nové metódy (nové odrody), starousadlíci ho postupne začínajú 
akceptovať, strácajú nedôveru voči novotám, dokonca sa nechajú nahovoriť na vinohradnícky spolok, napriek úsiliu tento spolok krachuje 

- v druhej línii sledujeme osobné vzťahy: konflikty so Silvestrom Bolebruchom, ktorý bol nápadníkom Kristíny, bol odmietnutý, dnes 
má vlastnú rodinu, ale doteraz sa nevie s odmietnutím  vyrovnať 

- vzťahy sú napäté, konfliktné a Silvester a jeho verný spojenec Šimon Pančucha sa snaží škodiť, kde sa dá 
- stále sa nedarí urovnať spor s rodičmi 
- vypukne 1. svetová vojna a dej sa rozbije na dve línie: Urban odchádza na front (okrajovo spomenuté udalosti vojny ) 
- o gazdovstvo sa stará Kristína a najmä dospievajúci syn Marek 
- podobne ako celá dedina si prežíva útrapy vojny : odchody na front, smrť, zranenia, rekvirácie, neschopnosť obrábať pôdu, hlad, ... 

táto situácia pomôže zmieriť Kristínu so svokrovcami 
- starý otec sa odrazu vidí v Marekovi (v tom, ako sa hrdinsky postavil k svojej úlohe - „byť chlapom na gazdovstve“) 
- koniec vojny prináša zásadné zmeny : veľké dejiny prinesú koniec monarchie, vznik republiky a malé dejiny prinesú návraty  

z frontu, dedinské konflikty, chaos, rabovačky, ... 
- Urban sa vracia z frontu a opäť sa chytá gazdovstva 
- Marek začína študovať na vinohradníckej škole, spočiatku má problémy - je nesmelý, zakríknutý a má medzery vo vzdelaní, ale 

neskôr keď sa dostane k odborným predmetom, rýchlo napreduje 
- Urban má po návrate z vojny problémy - nevie sa vyrovnať so zážitkami z vojny, záujem o gazdovstvo upadá, začína piť, gazdovstvo 

sa dostáva do dlhov 
- celý príbeh sa uzavrie „nástupom“ novej mladej generácie 
- Marek a Lucia Bolebruchová sa zaľúbia, zoberú sa, po smrti rodičov vysporiadajú dlžoby a odchádzajú, aby začali na svojom 

 
FORMA: -  mohutná dejová línia - typický prvok medzivojnovej prózy 

- rozprávač nadnesený, patetický, s množstvom básnických prostriedkov 
- časté opisy osôb, prostredí, činností 
- odkazy na ľudovú slovesnosť - najmä obradové 

FRANTIŠEK HEČKO :  Červené víno 
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- typický humor, ktorý pomáha riešiť životné útrapy 
- jazyk- využíva regionálne nárečie a vinohradnícke termíny 
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a) DRÁMA -  vzniká v antickom Grécku ako súčasť náboženských obradov 
- má dej a postavy 
- prítomný čas 
- aj veršovaná aj neveršovaná 
- dynamická 
- prevažuje dialogickosť (aj monológ je možné 

považovať za dialóg s divákom) 
- hovorovosť, obraznosť typickým znakom je akčnosť 

b)  TRAGÉDIA - (z gréckeho slova tragóidiá = spev capa, obetovaného bohom) 
- témy čerpá z mytológie 

HLAVNÝ HRDINA  – silný jednotlivec 
– človek s dobrým charakterom, ktorý si odvážne ide za svojim cieľom 
– nikdy nepristupuje na kompromis 
– mení sa len charakter nepriateľských síl, proti ktorým musí bojovať – bohovia, spoločenské predsudky, 

nespravodlivosť, spoločenský útlak a pod. 
– hrdina sa vždy nachádza v bezvýchodiskovej situácii, kde v nerovnom a napätom boji je odsúdený na smrť 
– má smutný príbeh a tragický koniec – hlavný hrdina vždy na konci zomiera 

KATARZIA  - (z gr. Katharsis = očistenie, oslobodenie) je vnútorná očista, predovšetkým zážitkom 
- očista duše a tela, vnútorné premýšľanie, ktoré si vynúti tragický záver 

 
c) analýza textov: 

 

 
AUTOR - grécky dramatik, autor tragédií, ktoré mali vplyv na vývin európskej dramatickej tvorby 

- známe diela: Antigona, Elektra, Kráľ Oidipus 

DIELO -  dráma, tragédia 
- klasické (Antické) obdobie – Grécka literatúra 
- dielo o boji tradície a ľudských túžob, demokracie a totality, božích prikázaní 

a svetských zákonov, osudu a vlastnej cesty životom 
-  základný konflikt: rodinný konflikt rieši vážny filozofický problém: 

spor prirodzeného (historického, Božieho) zákona a zákona daného tyranom 
- miesto deja: mýtická doba, Téby, pred palácom 
- postavy: Antigona (dcéra zosnulého tébskeho kráľa Oidipa), Ismena (mladšia sestra Antigony), 

Kreon (nový tébsky kráľ), Eurydika (kráľova žena), Haimon (ich syn), Teiresias (veštec), 
strážca, náčelník zboru, zbor tébskych starcov, 2 poslovia 

DEJ:  PROLÓG: Antigona s Ismenou vychádzajú z paláca a nesú obetné kanvice. Ich dvaja bratia zomreli. Dozvedajú sa, že Kreon dal pochovať len 
Eteakla, ale Polyneika dal pohodiť za mesto, aby ho zožrala divá zver. A vydal príkaz, že kto ho pochová, bude popravený. Ismena je nesmelá, 
zľakla sa, ale Antigona neváha, nebojí sa, ide vytvoriť hrob pre brata, ktorý leží pohodený za mestom. Do deja prichádza zbor tébskych starcov, 
ktorý rozoberá tematiku a udalosti. 

I. dejstvo : Kreon verejne vyhlásil zákaz, a preto posiela stráže k mŕtvole. Strážca oznamuje kráľovi, že niekto ukradol mŕtvolu a ide ju pochovať. 
Kráľ nariadil, že sa telo musí nájsť, inak vinu ponesú strážcovia. Nasleduje 1. pieseň zboru 

II. dejstvo : Strážca privádza Antigonu pred kráľa a Náčelníka. Rozpráva o tom, ako ju pristihol pri pochovávaní jej brata. Telo znova vybrali z 
hrobu. Antigona sa priznáva a odôvodňuje svoje činy. Privádzajú aj Ismenu, ktorá sa priznáva s Antigonou, i napriek tomu, že je úplne nevinná. 
Kreon jej uverí a dá ju zavrieť spolu so sestrou, ale Antigona namieta, tvrdí, že Ismena klame a je nevinná. Nasleduje 2. pieseň zboru 

III. dejstvo : Prichádza Haimon, presadzuje svoj názor a názor ľudu Téb, chce od kráľa, aby prepustil sestry. Kreon sa poháda zo synom. Haimon 
chce zomrieť spolu so sestrami. Kráľ necháva odviesť Antigonu do hrobky v pustatine a necháva ju tam bez jedla. Nasleduje 3. pieseň zboru. 

IV. dejstvo : Strážcovia odvádzajú Antigonu. Náčelník sa jej vysmieva. Kreon popoháňa sprievod s Antigonou. Nasleduje 4. pieseň zboru. 

V. dejstvo : Prichádza veštec. Jeho veštba hovorí o tom, že Kreon ženie mesto do záhuby. Mal by prepustiť Antigonu, ak chce zabrániť skaze. 
Kreon ho nechce poslúchnuť. Po veštbe sa ide poradiť s Náčelníkom, ktorý mu taktiež radí poslúchnuť veštca Teiresiasa. Kreon teda berie mužov 
a ide k hrobke. Nasleduje 5. pieseň hrobu. 

EPILÓG : Kreona na ceste zastavuje prvý posol, ktorý mu oznamuje, že Haimon si chce siahnuť na život. Prichádza Eurydika, kráľovná Téb. 
Posol opisuje, ako pochovali a spopolnili Polyneika. Kráľ prichádza k hrobke. Našli tam obesenú Antigonu a pri nej Haimona, ktorý keď vidí otca 
vytiahne proti nemu meč. Otec utečie, Haimon si meč vrazí do pŕs. Eurydika utiekla do paláca, hneď za ňou ide aj Kreon s mŕtvolou. Kreon tam 
stretá druhého posla, ktorý mu oznamuje, že aj Eurydika si siahla na život. Kráľ prichádza k jej telu. Zo všetkých udalostí sa obviňuje. Vzápätí sa 
necháva odviesť a zatknúť. 

28.  Vysvetlite podstatu tragédie ako žánru drámy v diele Shakespeara a Sofokola 
a) charakteristika drámy ako druhu 
b) charakteristika tragédie ako žánru 
c) analýza diela: Sofokles: Antigona, Shakespear: Hamlet 

Sofokles :  Antigona 

úvod (expozícia) – uvedenie postáv, miesta a času 
zápletka (kolízia) – rozpor dvoch súperov, vznik konfliktu 
vyvrcholenie (kríza) – prekvapujúci obrat v deji 
obrat (peripetia) – ďalší obrat v deji, spomalenie pred záverom 
rozuzlenie (katastrofa) – tragický, nešťastný koniec obratu, 

ku ktorému došlo v peripetii 
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ZÁVER: Antigona zomiera, ale je morálnym víťazom: vzpriečila sa tyranskému príkazu, uprednostnila prirodzený zákon! Kreón v duchu princípu 
katarzie – prežíva utrpenie, ktoré spáchal, ale precítil a stáva sa lepším 
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AUTOR  -  anglický spisovateľ a dramatik 
- stal sa členom jednej z dvoch najznámejších divadelných skupín v Londýne, a po menej úspešnej 

Kariére stal populárnym autorom dramatických  textov 
- zachovalo sa 18 divadelných hier, no Shakespeare ani jednu z nich neautorizoval 
- stal sa spoluzakladateľom a spoluvlastníkom londýnskeho divadla Global Theater 

DIELO - celý názov: Tragédia o Hamletovi, Princovi dánskom 
- najznámejšia a najčastejšie citovaná divadelná hra Shakespeara 
- patrí medzi najprekladanejšie dielo na svete 
- je považovaný za akúsi skúšku ohňom pre vyspelosť herca 
- tragédia o hľadaní zmyslu ľudského života 
- Hamlet chce žiť čestne, spravodlivo, slobodne, statočne – ale žije vo svete, kde podlosť, zlo a faloš, 

preto hľadá zmysel, či je lepšie byť, či nebyť; príde na to, že samovraždou sa nič nevyrieši – zlo ostane naďalej; 
zostáva otázka, či je lepšie bojovať proti zlu na svete, alebo sa o to nezaujímať 

 
HAMLET:  - dánsky princ 

- zomrel mu otec (vražda), matka sa vydala za strýka – depresia, smútok, chaos, ... 
- pomsta – potrestať smrť otca ALE! otázkou je pravda 
-  predstiera šialenstvo, aby zistil pravdu a nepredstavoval hrozbu (= blázni môžu všetko) 
- jeho správanie a psychický stav vyvoláva dojem, že je na hrane šialenstva 
- k tomuto stavu býva Hamlet stvárnený aj vizuálne – mladý, bledý, chudý muž so strhanou tvárou, ... 

 
FORMA: - tradičná kompozícia – 5 dejstiev – 5 prvkov dramatického oblúka 

- je zachovaná jednota miesta, času a deja (príbeh sa odohráva tu a teraz) 
- jazyk bohatý, obrazný, ... ALE! je aj vulgárny, ironický, sarkastický, časné narážky, ...  – vytvára obraz Hamletovho šialenstva 

 
DEJ: 

 
1. oboznamujeme sa s postavami a prostredím; na hrade v Dánsku sa zjavuje duch; osloví Hamleta a povie mu, že je jeho mŕtvy otec; 
žiada syna, aby pomstil jeho smrť 
2. zápletka – Hamlet sa rozhodne usvedčiť strýka, predstiera šialenstvo, aby ho mohol zabiť 
3. Hamlet sa uistil, že Claudius je vrah a je rozhodnutý pomstiť sa; počas návštevy v matkiných komnatách zabije (prebodne mečom) 
Polónia, ukrytého za závesom, mysliac si, že je to Claudius; kráľovná je presvedčená, že Hamlet sa zbláznil, Claudius však vie, že 
bodnutie bolo určené jemu; posiela preto Hamleta v sprievode bývalých spolužiakov do Anglicka s listom, aby ho popravili 
4. Ofélia sa z nešťastnej lásky pomiatla, pretože ju Hamlet kruto odvrhne; utopí sa; Hamlet sa vracia domov, na cintoríne sa stretáva 
Oféliinim bratom – [čerstvo vykopaný hrob je pre Oféliu]. Hamlet sa prizná, že ju miloval. 
5. záver = V súboji Hamlet zabije Oféliinho brata, ale je bodnutý otráveným mečom. Kráľovná vypije pohár vína, ktorý bol určený 
Hamletovi (víno otrávil kráľ). Hamletova matka zomiera, Hamlet prebodne otráveným mečom kráľa. Hamlet zomiera, ... 
Horatio sa chce napiť otráveného vína. Hamlet mu to zakáže a nariadi mu, aby očistil jeho meno a objasnil svetu všetky okolnosti jeho 
príbehu. Za svojho následníka Hamlet určil nórskeho princa Fortinbrada, ktorý práve prichádza a uvidí umierať Hamleta v Horatiovom 
náručí. Vzdá mu úctu a na jeho počesť nechá vypáliť salvy. 

William  Shakespeare :  Hamlet 
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a) úvod 
- tému definujeme ako tradičnú v svetovej aj slovenskej literatúre – ľúbostná lyrika 
- je prítomná v slovenskej literatúre od najstarších čias dodnes 
- v jednotlivých obdobiach má spracovanie tejto témy rôznu podobu 
- špecifikom slovenskej literatúry je, že táto téma sa vo veľkej miere spája s témou vlasti, domova a lásky k vlasti – 
žena symbolizuje vlasť (Marína, Mína) 

- intímnejšou, osobnejšou sa táto téma stáva v modernej poézii 20.  storočia 
- žena slovenskej poézie je  väčšinou  ženou  dedinskou (dedina – prirodzené prostredie) 
- v 2. polovici 20. storočia sa v poézii objaví aj žena bežného života (Trpky) 
- žena = tradičný symbol – krása, materstvo, plodnosť, zraniteľnosť/ochrana, domov/detstvo, materinská láska 

 
b) analýza textov: 

 
  

- jeho tvorba je oslavou krásy, pravdy, spravodlivosti a slobody 
- hlboké literárne podnety vyvolávajú v ňom vlastné zážitky najmä láska k Márii Pištovej, 

ktorá sa vydáva za iného 
- básnická skladba Marína – zobrazil tu cit k Márii Pištovej ako aj vzťah k národu 
- má dve časti: 

prvá časť - je to lyricko-epická časť 
- je rozvojom citu k Maríne od počiatkov až po rozlúčku 
- lásku opisuje ako najkrajší ľudský cit a vyznáva sa, že Marína z neho urobila básnika, láska k nej ho povznáša 

nad všetky problémy; sprítomňuje si ju a ďakuje jej za cit, ktorý vďaka nej spoznal 
druhá časť - lyricko-úvahová 

- autor sa dozvedá o strate Maríny a zobrazuje ju ako vílu, ktorá ho láka a on si uvedomuje, že nemôže ďalej 
zotrvávať v klamnej láske 

- v závere sa s Marínou lúči a triezvo reaguje na to, že tento cit končí 
- spája lásku k Maríne s láskou k vlasti a porovnáva vzťahy - zistí, že oba city sú rovnaké a preto ľúbi obe 

- lásku chápe ako trvalý cit, lebo keď všetka povrchová krása pominie, cit a láska ostáva ďalej. 
 
 

 

AUTOR  

- predstaviteľ VITALIZMU – umelecký smer, ktorý je oslavou života (optimizmus, radosť, ...) 
- dostal prezývku „POETA NATUS“ – BÁSNIK RODENÝ, 

 kvôli ľahkosti a prirodzenosti jeho tvorby 
- čokoľvek bolo inšpiráciou, kdekoľvek bolo miesto na tvorbu, 

výsledkom bola hravá, čitateľná a zrozumiteľná poézia 
- vitalizmus sa vo veľkej miere prejavoval v téme ženy a lásky – 
žena je vždy inšpiráciou, výzvou, dobrodružstvom, 
predmetom túžob a erotických predstáv, ... 

 
 

DIELO  -  téma aj forma je tradičná (žena, láska, domov) 
ALE! v básni nájdeme aj netradičné prvky spracovania 

- tradičné prvky: žena z dediny; tradičný motív zrady ženy/vlasti a návrat; 
tradičné  prostredie dediny 

netradičné prvky: maximálne subjektívny text – stotožňuje sa s lyrickým hrdinom; 
intímna výpoveď spojená s  neskrývanou túžbou 

- báseň  je vyjadrením jeho lásky k dedine, ktorú ale vymenil za iný kraj 
- cez lásku k žene obdivuje dedinské dievčatá 
- je hrdý na slovenský ľud a devy; každej by chcel dať srdce, avšak môže len jednej 

29. Charakterizujte spracovanie ženy a lásky v slovenskej lyrike 

a) úvod 
b) analýza textov: Andrej Sládkovič – Marína, Ján Smrek – Mne dedinčanka stepilá, 

Emil Boleslav Lukáč – Paradoxon 

Andrej Sládkovič :  Marína 

Ján Smrek :   Mne dedinčanka stepilá 

Mne dedinčanka stepilá 
bezmála hlavu zmútila: 
čižmičky, sukňa riasavá – 
to dievča sa mi pozdáva 

 
Závidím tomu šuhaju, 
ktorého rty jej bozkajú 
a ktorý štíhle bôčky jej 
objíma vôli po svojej. 

Ba repcem osud na celý, 
že cesty moje zavreli 
predo mnou raj i pôvab ten, 
v ňom žije vieska deň po deň. 

 
Keď chladný vietor jesene 
horami u nás zastene, 
ja k našim idem s túžbami, 
by neboli mi neznámi. 

Mne hrdosť v očiach plápolá 
Keď vidím ten ľud dokola, 
Tie silné, zdravé nevesty 
A devy plné prelesti. 

 
Ja každú rád by ospievať 
a každej rád by srdce dať 
však jednej dám ho? –to je boj!- 
ja rád mám všetky, Bože môj! 
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FORMA :   tradičná, interpunkcia zachovaná, sylabizmus dodržaný, rým nepravidelný 
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Nemám rád, že ma miluješ tak, 
tak ma to mrzí, 
vidíš, som príliš povedomý 
a príliš drzý. 

 
Buď ku mne trochu ľahostajná 
a trochu chladná, 
takto je láska pripokojná 
a prisúladná. 

 
Nemiluj tak nadovšetko, 
nie bez prekážky, 
zakazuj lásku, drv ju, mraz ju, 
tak drž cit lásky. 

 
Nesmiem byť šťastný, 
lebo šťastím uplynie šťastie, 
len z kyprej pôdy pochybností 
nám láska rastie. 

 
 

AUTOR -  slovenskou kritikou je považovaný za protiklad Jána Smreka – ANTIPÓD (protinožec) 
- dáva mu tiež prívlastok „POETA DOCTUS“ – BÁSNIK URČENÝ, pretože mal veľkú znalosť klasikov, 

 mnohých prekladal a tým zdokonaľoval jeho štýl, jeho tvorba sa stala formálne dokonalou 
- patrí do mladšej generácie básnikov slovenskej literatúry 
- predstaviteľ  NOVOSYMBOLIZMU –  funkčné obohatenie tradičného symbolizmu 
- charakter jeho tvorby je smutný až depresívny 
- rozporuplnosť – časté využitie kontrastu dilemy, váhania v poézii a súčasne 

sa jej bojí – je to vždy problém – lásku nachádza v protikladoch, keď ju získa, 
máli sa mu, ... 

- DOLORIZMUS – autor alebo básnik neustále „trpí“ (sebatrýzeň) 

DIELO -  celá básnická zbierka je dôkazom rozporuplného vzťahu k žene a láske 
- základná symbolika je ukrytá už v názve zbierky : 

PARADOX = nečakaný, neobvyklý kontrast 
(nájdeme ho v každej strofe, týka sa 3 okruhov) 
1. ... či je lyrický subjekt vôbec rád, že je ľúbený 
2. ... ako láska nemá  vyzerať 
3. ... ako láska vyzerať má a ako sa má upevňovať 

 
FORMA: tradičná 

členenie pravidelné 4 x 4, rým absentuje 
sylabizmus a jazyk sa približuje k rytmike bežného jazyka 

Emil Boleslav Lukáč : Paradoxon 
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