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Ústna forma internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 
 

 
Maturitné zadanie 1 

 
 
Staroveká orientálna a antická literatúra  
(3. tis. rokov pred n. l. až 5. stor. n. l.) 
 
 V stredovekej literatúre vznikajú prvé literárne diela v písanej forme, ktoré vychádzajú z ústne 
podávaných mýtov o stvorení sveta, človeka, o historických okamihoch. 
 Na počiatku tohto obdobia vzniká najstarší útvar epickej poézie – epos; opis reálnej skutočnosti sa 
v ňom mieša s nadprirodzenými javmi, veci môžu mať nadprirodzené účinky alebo vlastnosti. 
Starovekú literatúru tvorí: 

• Orientálna literatúra: sumerská, akkadská, egyptská, indická, hebrejská; 
• Antická literatúra: grécka, rímska. 

 
• Orientálna literatúra 

Na blízkom východe medzi riekami Eufrat a Tigris vzniklo úrodné územie nazývané už v staroveku 
Mezopotámia. 
Územie Mezopotámie obývali Sumeri, Akkadi a iné kmene. Práve Sumeri pravdepodobne vynašli alebo 
aspoň zdokonalili klinové písmo.  
 

• Sumerská literatúra (4.tis. pred n. l.) 
Epos o Gilgamešovi – monumentálny hrdinský epos; jeho hrdinovia žijú, trpia a umierajú ako ostatní ľudia, 
ale sú obdarení nadľudskou silou.  

Má dve časti: o priateľstve hlavného hrdinu s Enkiduom a o Gilgamešovom márnom úsilí dosiahnuť 
večný život. 

Nesmrteľnosť hrdina dosiahne svojimi skutkami, nesmrteľnosť sa chápe ako výnimočnosť človeka. 
Sumerský kráľ Gilgameš je historická postava, mesto Uruk bolo jedným z najstarších mestských štátov 
Mezopotámie. 

Obyvatelia sa sťažujú bohom  na vládcu Gilgameša (Gilgameš bol synom človeka a matky bohyne 
Nimsun, bohovia mu dali krásu, múdrosť i silu, ale bol aj človekom, a preto bol smrteľný) a tí stvoria 
polodivého človeka Enkidua, ktorý Gilgameša v zápase premôže. Spriatelia sa a s pomocou boha slnka 
Šamaša v libanonských horách spoločne zabijú hrozného strážcu cédrového lesa Chuvavu. Po návrate do 
Uruku sa do Gilgameša zaľúbi zradná bohyňa Ištar. Gilgameš ju odmieta a za trest ho napadne nebeský 
býk. S Enkiduom býka zabijú. Enkidu z vôle bohov umiera. Gilgameš ho oplakáva a hľadá tajomstvo 
večného života. Vydá sa za jediným nesmrteľným človekom Utanapištimom, ktorý prežil potopu sveta 
a žiada ho o radu. Unavený Gilgameš nedokáže bdieť šesť dní a sedem nocí, a tak stráca nádej na 
nesmrteľnosť. Nepomôže mu ani získanie tajomnej rastliny večného života z morského dna, lebo ju 
v nestráženej chvíli prehltne had. Zostáva mu návrat do Uruku a pýcha nad vlastným dielom – pevnými 
mestskými hradbami. 

Hrdinstvo Gilgameša, jeho statočnosť a tragický osud inšpirovali po stáročia mnohých autorov. Epos je 
výrazom mezopotámskej kultúry, ktorá ovplyvnila rôzne kultúry a v širšom zmysle i neskorší vývin európskej 
kultúry.  
 

• Hebrejská literatúra (od 12. stor. pred n. l.) je najmladšou z literatúr Blízkeho východu.  
Zachovala sa nepretržitým ústnym podaním. Najcennejšou pamiatkou je Biblia. Je súčasne umeleckým, 
náboženským, historickým a večným dielom. Obsahuje texty, ktoré vznikli v rozličných časových obdobiach 
a napísali ich rozliční autori. Zahŕňa niekoľko desiatok spisov. Delí sa na dve časti: Starý zákon, Nový zákon. 
Príbehy a postavy Biblie inšpirovali mnohých umelcov: známa je Sixtínska kaplnka od Michelangela, ktorej 
steny sú pomaľované výjavmi zo Starého zákona; motív Kaina a Ábela nájdeme v modernej literatúre v diele 
J. Steinbecka Na východ od raja; posledné dni Ježiša Krista spracoval A. L. Weber v modernom rockovom 
muzikáli Jesus Christ Superstar či Mel Gibson vo filme Umučenie Krista. 
 

• Indická literatúra (2. tis. pred n. l.), védy – posvätné knihy vo védskom jazyku, Epos Mahábhárata 
(napísaný sanskrtom, sanskrt je starý indoárijský jazyk, používal sa už 2500 rokov pred naším letopočtom, 
pre krajiny Ázie má taký význam ako latinčina pre Európu). 
 

• Antická literatúra (od 9. stor. pred n. l. do 5. stor. n. l.)  
Je najstaršou, veľmi významnou epochou v literárnej tvorbe Európy. Zahŕňa starovekú grécku a rímsku 
literatúru. 
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Grécka literatúra (od 9. stor. pred n. l. do 5. stor. n. l.) 
 Starí Gréci sú tvorcami prvej európskej literatúry. Vytvorili takmer všetky druhy slovesného umenia. 
Najbohatším inšpiračným zdrojom bola mytológia a história. Medzi najznámejšie patria mýty o Daidalovi 
a Ikarovi, Prométheovi atď. Stali sa inšpiráciou pre autorov v ďalších historických obdobiach, ale aj zdrojom 
frazeologizmov (frazeologizmus – ustálené slovné spojenie; napr. vyčistiť Augiášov chliev, Tantalove muky, 
Gordický uzol, jablko sváru, Pandorina skrinka).  
 Veľká časť gréckej literatúry bola určená pre verejné, masové potreby, ako boli rozličné slávnosti, 
bohoslužby a politické zhromaždenia i dramatické predstavenia. Medzi najstaršie básnické starogrécke diela 
patria slávne eposy Ilias a Odysea, ktoré pripisujú slepému básnikovi Homérovi. O jeho živote niet nijakých 
pravdivých údajov, kolovali o ňom iba povesti. 
 Ilias/ Iliada – je veľká epická báseň. Ospevuje mesto Ilion (Tróju) a boje pri ňom. Vojnu medzi 
Trójou a Spartou vyvolal syn trójskeho kráľa Priama Paris, ktorý uniesol Helenu, krásnu ženu spartského 
kráľa Menelaa. Boje pred Trójou pokračujú, v jednotlivých epizódach sa predstavujú poprední grécki a trójski 
bojovníci a okrem vojnových udalostí sú vykreslené aj niektoré mytologické príbehy. Gréci bojujú desať 
rokov, ale víťazstvo sa prikláňa raz na jednu raz na druhú stranu aj pričinením bohov (Zeus, Pallas Aténa, 
Afrodita, Apolón a i.), ktorí sú tiež rozdelení na dva tábory. Ku koncu vojny sa Achilles odmieta zúčastniť 
bojov, lebo Agamemnon, brat kráľa Menelaa, mu odňal ukoristenú zajatkyňu. Jeho výzbroj si požičia priateľ 
Patroklos, ktorého však zabije trójsky hrdina Hektor v domnení, že je to Achilles. Epos vrcholí opisom súboja 
Achilla s Hektorom. Končí sa Achillovým víťazstvom a potupou zabitého Hektora, ktorého vláčia okolo 
hradieb a nakoniec ho vydajú kráľovi Priamovi. 
 Odysea – dej druhého Homérovho eposu sa odohráva na sklonku desiateho roka po skončení 
trójskej vojny. Odyseus sa vyznamenal už pod hradbami Tróje (dal postaviť dreveného koňa). Vojna 
v starovekom epose je však meraním síl smrteľníkov a zábavou bohov. Z ich vôle sa všetci, čo sa mali 
zachrániť, dávno vrátili domov. Jediný, komu to bohovia dlho nedožičili, bol Odyseus. Jeho návrat je predlhá, 
ťažká a úmorná cesta plná nečakaných zvratov a nebezpečenstiev. Odysea dlho stíha hnev morského 
vládcu Poseidona a ochraňuje moc bohyne Palas Atény. Odysea je predovšetkým poéma o mori 
a námorných dobrodružstvách, popretkávaná mytologickými a fantastickými motívmi a postavami. Vyjadruje 
vyšší mravný názor na osobnú a spoločenskú zodpovednosť – túžba po rodine a vlasti. Opisuje boj človeka 
s osudom aj zodpovednosť bohov a ľudí za vykonané činy. Zložitosť príbehu a vyššia umelecká hodnota 
textu vedú k názoru, že túto skladbu nenapísal ten istý autor ako Iliadu. 
 Takmer všetky staroveké grécke umelé literárne druhy čerpali z ľudovej tvorby a počas svojho vývoja 
sa z nej naďalej obohacovali.  
 Veľkú obľubu si u starých Grékov získali Ezopove bájky. Z lyriky je to tvorba ženskej predstaviteľky 
Sapfo. 
 V literatúre tohto obdobia dosiahla najväčší úspech tragédia (Aischylos, Sofokles, Euripides) 
a komédia (Aristofanes). 
 V gréckej dráme hrali len muži (aj ženské postavy), ženy dokonca nesmeli byť ani v hľadisku 
amfiteátra. Herci vystupovali v maskách. Kvôli dobrej viditeľnosti mali herci topánky s vysokou podrážkou 
a väčšinou iba stáli a recitovali svoje dialógy. 
Antigona – v Antigone Sofokles spracúva mytologický námet. Antigonini bratia Polyenikos a Eteokles 
zápolili o vládu nad Tébami. Polyenikos opustil vlasť a o nejaký čas sa vrátil s vojskom, aby sa zmocnil 
vlády. V boji padol on i jeho brat Eteokles. Nový vládca, ich strýko Kreon, zakázal Polyneika, ktorý bojoval 
proti vlasti, pochovať. Antigona sa vzoprela Kreonovmu príkazu a brata pochovala. Na príkaz rozhnevaného 
Kreona, ktorý nič nedá na prosby svojho syna Haimona, Antigoninho snúbenca, dievčinu zaživa zamurujú 
v skalách za mestom, kde sa obesí. Haimon prekľaje otca a zahynie vlastným mečom. Po týchto hrozných 
udalostiach spácha samovraždu i Kreonova žena Euridika. Až vtedy si zdrvený Kreon v závere hry 
uvedomuje svoju vinu. 
 Zrážka medzi mocou a mravným princípom je aj generačným konfliktom. Mladí, Antigona a Haimon, 
reprezentujú svedomie, rozum. Sú ochotní o svojich názoroch diskutovať, vysvetľovať a presviedčať 
odporcu. Kreon ako predstaviteľ starej generácie a stelesnenej krutej moci stavia svoju autoritu na 
bezvýhradnej poslušnosti a nemenných strnulých dogmách. 
 Podstata konania hlavnej postavy tragédie Antigona spočíva v rozhodnom a neochvejnom čine, 
ktorý pramení z presvedčenia zachovávať vernosť starým morálnym príkazom. Vôľa smrteľníka nemôže 
rušiť „nepísané a neochvejné božie zákony“. Začína sa konflikt, v ktorom Antigona tvrdo obhajuje svoj čin. 
 
Antická literatúra rímska (od 3. stor. pred n. l. do 5. stor. n. l.) 
Rimania boli obdivovateľmi gréckej kultúry, a preto sa snažili prevziať či napodobniť z Grécka, čo sa dalo. 
Vznikala z prekladov gréckych diel do latinčiny. Rimania dostali všetky literárne druhy hotové, vkladali do 
nich len svoje národné prvky. Najvýznamnejšími autormi rímskej literatúry sú Publius Ovidius Naso 
(Matamorfózy – Pygmalion), Publius Vergilus Maro a Quintus Horatius Flaccus.  
 
 



Poznámky zo študentského portálu Zones.sk – Zóny pre každého študenta         www.zones.sk  

 
	 - 3 - 

v Úloha č. 2 
 
Verbálnu zložku predstavujú jazykové prostriedky reči. Ido o to, ako komunikujeme rečou (slovami), čo 
rečou (slovami) hovoríme alebo píšeme, teda ide o obsah našej reči. Naša reč musí byť konkrétna, jasná, 
zrozumiteľná. 
 
Najčastejšie používané formy ústnej jazykovej komunikácie 
 

Monológ je samostatný prehpvpr osoby (opak dialógu). V umeleckej literatúre ním literárna postava 
vysvetľuje niektoré súvislosti, resp. reaguje na konkrétnu situáciu v deji. V dráme často plní funkciu ako chŕ 
v antickom divadle. 

Vnútorný monológ je špecifická výpoveď osoby, ktorú adresuje sama sebe. Zachytáva myšlienky 
človeka vo chvíli ich zrodu, t. j. v ich prvotnej, ešte jazykovo nespracovanej podobe. Veľmi často sa využíva 
v umeleckej literatúre.  

Dialóg je rozhovor medzi dvoma alebo viacerými osobami. Musí mať aspoň dve repliky. Kontakt 
medzi replikami zabezpečuje aj jazykovými prostriedkami, a to prostriedkami nadväzujúcimi na 
predchádzajúcu repliku. 
 Replika je základná jednotka dialógu. Je to relatívne uzavretá jednotka, ktorá reaguje na 
predchádzajúci prehovor, resp. navodzuje ďalšie pokračovanie rozhovoru. Ide o prehovor jednej osoby alebo 
literárnej postavy. Často sa využíva v umeleckej literatúre ako základná jednotka významovej výstavby 
dramatického textu – dialógu. 
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Maturitné zadanie 2 
 

v Úloha č. 1 
 
Staroslovienska literatúra (800 – 1000) 
(Veľkomoravské obdobie) 
 
 Začiatky písanej slovenskej literatúry siahajú do stredoveku a súvisia s príchodom kresťanstva, ktoré 
šírili najmä franskí kňazi. Bohoslužobným jazykom bola latinčina, do domáceho jazyka boli preložené len 
základné náboženské texty. 
 Veľkomoravské kniežatá (Mojmír, Rastislav) museli bojovať proti politickému a kultúrnemu vplyvu 
Východofranskej ríše, ktorý upevňovali franskí kňazi latinskou liturgoiu, nezrozumiteľnou nášmu ľudu. 
Knieža Rastislav (846 – 870) sa snažil upevniť samostatnosť ríše. V r. 862 požiadal byzantského cisára 
Michala III., aby vyslal do Veľkomoravskej ríše misionárov, ktorí by tu šírili kresťanstvo. Cisár vyhovel jeho 
žiadosti a v r. 863 prišli na naše územie dvaja vzdelanci – kňazi Konštantín a Metod. 
 Konštantín a Metod pochádzali z Macedónie z mesta Solún. Boli to učení grécki bratia zo vznešenej 
rodiny. Obaja poznali slovanské nárečie z okolia Solúna, na základe ktorého zostavili staroslovienčinu, 
bolo zrozumiteľné aj veľkomoravskému ľudu, pretože v tom čase boli medzi slovanskými jazykmi iba veľmi 
malé rozdiely. 
 Pred príchodom na naše územie zostavil Konštantín prvé slovanské písmo – hlaholiku (na základe 
malých písmen gréckej abecedy). 
 Misijná činnosť Konštantína a Metoda marila úsilie franských feudálov o nadvládu nad Veľkomoravskou 
ríšou. Franskí kňazi oboch bratov obvinili pred pápežom z bohorúhačstva, a preto sa obidvaja vydali do 
Ríma (867) obhajovať slovanskú bohoslužbu. Konštantín obhajoval staroslovienčinu nielen ako jazyk 
spisovný, ale aj cirkevno-kresťanský. Pápež Hadrián II. potvrdil slovanskú bohoslužbu, schválil 
staroslovienske preklady bohoslužobných kníh a vymenoval Metoda za arcibiskupa a vrátil sa na Veľkú 
Moravu. Chorľavý Konštantín vstúpil v Ríme do gréckeho kláštora a prijal meno Cyril (Kyrillos). Onedlho 
zomrel. 
 Keď sa zmocnil vlády Svätopluk (871 – 894), franskí kňazi uvrhli Metoda do väzenia. Po prepustení 
musel znova v Ríme obhajovať slovanskú bohoslužbu u pápeža Jána VIII, ktorý potvrdil starosloviensky 
liturgický jazyk.  
 Po Metodovej smrti pápež Štefan V. zakázal slovanskú bohoslužbu (885). Väčšina slovienskych kňazov 
musela odísť pred prenasledovaním, pretože Svätopluk sa priklonil k latinskej liturgii. Odišli najmä do 
Bulharska, kde na začiatku 10. storočia zostavili nové písmo – cyriliku (na základe veľkých písmen gréckej 
abecedy). 
 Staroslovienska prekladová literatúra bola určená najmä na náboženské, liturgické potreby. Preklady sa 
zachovali iba v neskorších odpisoch z 10. – 11. storočia. Konštantín a Metod preložili do staroslovienčiny 
omšovú knihu (misál), zbierku žalmov (žaltár), spevník, evanjeliá (Nový zákon), Starý zákon. 
Konštantín napísal veršovaný predslov k prekladu Evanjelia, tzv. Proglas (9. stor., proglas – predslov). 
Proglas je prvá slovanská báseň. Je to zároveň najstaršia slovanská báseň – hymnus. Báseň je patetickým 
chválospevom a zanietenou obhajobou slovanskej knižnej vzdelanosti. Autor vyjadruje právo Slovanov na 
vlastný liturgický jazyk, na možnosť počúvať slová kresťanskej náuky vo svojom jazyku. Konštantín v básni 
vyslovuje požiadavku na chápavosť človeka, ktorý si musí byť schopný osvojiť písmená, teda gramotnosť 
ako základ pre pozdvihnutie sa ku knižnej kultúre a cez ňu k zákonu božiemu, čiže duchovnému životu.  
Báseň má 110 veršov. Text Proglasu sa zachoval v štyroch odpisoch a objavil ho v r. 1858 A: F. Hilferding 
na jednom srbskom pergamene zo 14. stor. 
Medzi najvýznamnejšie pamiatky staroslovienskej pôvodnej literatúry patria Moravsko – panónske legendy 
(koniec 9. stor.). Tvoria ich dve legendy – Život sv. Konštantína (autor Kliment) – autor sa sústreďuje na 
vykreslenie Konštantínovho detstva, štúdia, múdrosti, činnosti, vyzdvihuje jeho nadanie, súcit s trpiacimi 
a neochvejnosť pri obhajovaní pravdy proti trojjazyčníkom. Život sv. Metoda (autor pravdepodobne Gorazd) 
– je bohatší na životopisné fakty a približuje Metodovu činnisť na Veľkej Morave, obsahuje historické 
dokumenty o schválení slovanskej liturgie. Moravsko – panónske legendy predstavujú umeleckú prózu 
a zároveň historický dokument. Nie sú to legendy v pravom slova zmysle. Autori sa pridržiavajú konkrétnych 
faktov a udalostí. 
 Veľkomoravská ríša zanikla na začiatku 10. storočia. Slovenské územie sa stalo súčasťou feudálneho 
Uhorského štátu. Uhorský štát sa orientoval na latinskú kultúru a vzdelanie. Literárnym, administratívnym 
a náboženským (liturgickým) jazykom sa stala latinčina. V cirkevnej literatúre sa písali hlavne náboženské 
piesne, modlitby, kázne, exemplá, legendy. Vo svetskej literatúre dominovali kroniky, svetské piesne, 
slovníky a filozofické spisy. Kronikári zobrazovali historické udalosti, ktoré spájali s fantastickými bájami 
a povesťami. Zachovala sa Anonymova kronika (zač. 13.st.) a Kronika Šimona z Kézy (13. st.). Známe sú 
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Legenda o sv. Svoradovi a Benediktovi, ktorá opisuje udalosti zo života mníchov a Legendy o sv. 
Štefanovi, ktorých autorom je Maurus, biskup v Päťkostolí. 
 V tomto období sa šírila aj tzv. slovakizovaná čeština najmä vďaka štúdiu slovenských študentov na 
pražskej univerzite. Slovenskí evanjelici prijali za liturgický jazyk češtinu Kralickej biblie (biblická čeština, 
kralická čeština), podporili ešte viac šírenie tohto jazyka na našom území. 
 
 

v Úloha č. 2 
 
Indoeurópske jazyky   
 V súčasnosti máme na svete asi 5600 jazykov. Vyše 1400 jazykov patrí do kategórie vymierajúcich 
alebo dokonca nie celkovo vyvinutých jazykov. Z 5600 jazykov je iba okolo 2500 preskúmaných a okolo 
3000 nemá vlastné písomníctvo. Z 2500 preskúmaných jazykov je iba 500 všeobecne známych a doteraz 
presne opísaných. Niektoré jazyky sú natoľko osobité, že sa nezaraďujú do žiadnej zo skupín, napr. jazyk 
Baskov, ktorých jeden milión žije na oboch stranách Pyrenejí na území Francúzska a Španielska. 
 Dnešné európske a niektoré ázijské jazyky sa vyvinuli zo spoločného základu, ktorý sa nazýva 
indoeurópsky prajazyk. Dôkazom tohto tvrdenia je napr. slovenské slovo dcéra, ktoré zodpovedá 
anglickému daughter, nemeckému tochter, švédskemu dotter či ruskému dočЬ.  
 V súčasnosti, podľa výskumov, je najdôležitejším jazykom v medzinárodnom ekonomickom styku, 
jazykom vedy, jazykom medzinárodnej komunikácie – angličtina. 
 Na druhej strane Rada Európy podporuje viacjazyčnosť Európy tým, že uznáva jazyky členských krajín 
za rokovacie. Rada Európy predpokladá, že každý občan zjednotenej Európy bude ovládať tri jazyky 
európskeho spoločenstva.  
 Slovanské jazyky patria spolu s inými jazykovými skupinami do rodiny indoeurópskych jazykov. 
Okrem slovanských jazykov sem patria germánske jazyky (angličtina, nemčina, dánčina, nórčina, švédčina, 
holandčina, flámčina, jidiš) a románske jazyky (taliančina, francúzština, španielčina, katalánčina, 
portugalčina, rumunčina, moldavčina, latinčina).  
 Všetky jazyky, ktoré nazývame indoeurópske, majú veľa spoločných a najfrekventovanejších slov 
alebo koreňov slov, napr.: tri – troi – fr., tres. šp., thri – ang., drei – nem., ... 
Do indoeurópskej rodiny jazykov patria aj baltské jazyky – lotyšský, litovský. 
 Z jazykov národností žijúcich na území Slovenska nepatrí do indoeurópskej skupiny maďarčina (spolu 
s fínskym a estónskym jazykom patrí do ugro-fínskej rodiny jazykov. Rómsky jazyk je starý indoiránsky 
jazyk, do Európy sa dostal okolo 13. stor. jeho pôvod ja na severe dnešného Afganistanu a v severnej Indii. 
Židia hovoria hebrejským jazykom, ktorý patrí do skupiny semitských jazykov. Pred druhou sv. vojnou a pred 
tragickým holokaustom naši židovský občania hovorili prevažne jidiš. Je to v podstate germánsky jazyk, ktorý 
prebral veľa slov z románskej a slovanskej skupiny jazykov. Zapisuje sa hebrejskou abecedou.  
  
Rozdelenie slovanských jazykov: 

a) východná podskupina: bieloruština, ruština, ukrajinčina (všetky jazyky používajú azbuku), 
b) západná podskupina: čeština, lužičtina, poľština, slovenčina, 
c) južanská podskupina: písmo azbuka – bulharčina – slovinčina – srbčina – macedónčina (stala sa 

základom pre prvý kultúrny a liturgický jazyk Slovanov staroslovienčinu), chorvátčina. 
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Maturitné zadanie 3 
 

v Úloha č. 1 
 

• Svetová humanistická a renesančná literatúra (14.-17. stor.) 
  (talianska, francúzska, španielska) 
 
Spoločensko-historické pomery 

 
Ani 14. storočie sa nevyhlo opakujúcim sa hladomorom, vyvolávajúcim epidémie rôznych chorôb. 

Časté vojnové konflikty zanechali stopy vo forme spomalenia hospodárskeho vývoja a rastúcich 
spoločenských nepokojov. Rozvoj námornej dopravy umožnil rozkvet medzinárodného obchodu a expanziu 
európskych krajín do ostatných častí sveta, kde si vytvárali rozsiahle koloniálne ríše.  
 

Filozofia humanizmu (z lat. humanus – ľudský) hlása právo na šťastný život pre každého jednotlivca 
na tomto svete, odvracia pohľad od záhrobia a smrti a vedie človeka k šťastnému prežívaniu života, k životu 
uprostred prírody, k skúmaniu prírody sveta a okolo, k zmyslovému vnímaniu sveta. Humanizmus bol 
zameraný proti feudalizmu a nadvláde cirkvi, vyústil do reformácie a osvietenstva, podnietil zrod vedy 
a výskumu. 
 

Renesancia (z fr. renaissance – znovuzrodenie, obnovenie) je mohutný umelecký a myšlienkový 
smer, ktorým sa ľudia vymaňovali zo stredovekého spôsobu myslenia. Renesančné hnutie chcelo oslobodiť 
človeka pomocou obnovenia kultúry antických národov Grékov a Rimanov. Renesancia sa stavia proti 
nadvláde teológie (učeniu o Božskej existencii), presadzuje rozvoj prírodných vied a vied o človeku, záujem 
sústreďuje na človeka. Na rozdiel od stredovekého myslenia, o splynutí jedinca s božstvom, presadzuje 
uvedomelý individualizmus, ktorý však neznamená stratu viery v Boha. Základnou ideológiou doby zostáva 
v Európe kresťanstvo, ktoré ovplyvňuje vieru, morálku, myslenie, názory na umenie. 

Renesancia je dobou prírodných a astronomických objavov (Krištof Kolumbus objavil nový kontinent, 
Ján Jesenius vykonal prvú verejnú pitvu človeka, Mikuláš Kopernik...). Renesančný umelci boli často 
mnohostrannými osobnosťami, napr. Michelangelo Buonarotti bol sochár, staviteľ, maliar, básnik; Leonardo 
da Vinci bol maliar, vynálezca, konštruktér, sochár, architekt. 
 

Literatúra tohto obdobia sa členila na literárny humanizmus a literatúru renesancie. Humanisti 
študovali a vydávali diela gréckych a rímskych básnikov a filozofov, dominovala latinčina, literatúra sa 
zaoberala najmä vedeckou a príležitostnou problematikou. Uprednostňovali sa žánre: epos, satira, lyrická 
pieseň, komédia, tragédia, životopisná a historická poviedka. 
 

• Talianska literatúra 
 

• Dante Alighieri (1265 – 1321) 
Básnik prelomu stredoveku a renesancie, pochádzal z Florencie, za obhajobu mestských slobôd a odpor 
proti pápežovi bol odsúdený do vyhnanstva a na smrť. Jeho život a tvorba sú poznamenané láskou 
k predčasne zosnulej Beatrice. Venoval sa vede, písal latinské a talianske traktáty. 
Božská komédia – alegorický epos v troch častiach vychádzajúci z Biblie: Peklo – má podobu temného  
a hustého lesa, Očistec – má podobu ostrova s kopcom, Raj – má podobu lesa; kompozícia diela spočíva 
v symbolike čísla 3. Peklo zaplnil konkrétnymi ľuďmi, svojimi známymi, nepriateľmi i priateľmi, vládcami, 
filozofmi atď. Stvárnil ho ako špirálu – kužeľ s deviatimi poschodiami –  
na samom spodku sídlil Lucifer. Tí najvyššie boli najmenej zlí. Po Pekle autora sprevádza antický rímsky 
básnik Vergílius, ktorý je pre neho zosobnením ľudskej múdrosti. Očistec mal sedem kruhov, ktoré 
predstavujú sedem hlavných hriechov. Raj má deväť sfér blaženosti, až za nimi leží sídlo Boha a blažených. 
Raj pre básnika bol skutočným rajom, lebo ho tam sprevádza jeho milá Beatrice, ktorá mu zomrela. Toto 
dielo ovplyvnilo aj tvorbu J. Kollára: Slavy dcera; J. W. Geotheho: Faust. 
 

• Francesco Petrarca (1304 – 1374) 
Otec humanizmu. Zbieral rukopisy antických latinských diel. Snil o literatúre, ktorá by dosiahla veľkosť 
literatúry starovekého Ríma. 
Spevník – 366 sonetov venovaných Laure, jej kráse, cnosti, činom; verše odrážajú nevypočutú lásku, 
spoveď človeka, ktorý sa pokúsil zlúčiť kresťanstvo s ideálmi humanizmu. 
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• Giovanni Boccaccio (1313 – 1375) 
Novelista a epik. Počas štúdia práva v Neapole sa zblížil s krúžkom humanistov. Bol zapletený v mnohých 
milostných aférach na kráľovskom dvore, čo sa odráža v jeho veršovaných a prozaických dielach. 
Dekameron (Kniha 10 dní) – cyklus 100 noviel zasadených do dejového rámca, je vrcholom jeho tvorby; 
novely si postupne rozpráva 7 dievčat a 3 chlapci, ktorí opustili Florenciu počas moru a  
na vidieku si krátia čas vážnymi rozmarnými historkami; každý deň je venovaný určitej téme; ústredný motív 
je ľúbostný, autor vyzdvihuje lásku k žene a zmyselnú lásku, neveru nepokladá za priestupok. Boccaccio 
vytvoril množstvo postáv a figúrok tak, ako ich odpozoroval zo života. Príbehy sú veselé, vyjadrujú radosť zo 
života, sú zakončené ponaučením, na ľudských chybách sa zabáva, ľudí nekarhá, nesnaží sa ich napraviť. 
 

• Španielska literatúra 
 

• Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616) 
Predstaviteľ tzv. zlatého veku španielskej literatúry. Cervantes prežil pohnutý život: v námornej bitke prišiel 
o ruku, po zajatí ruskými pirátmi bol 5 rokov v otroctve v Alžírsku, mal neúspechy v obchodnom podnikaní 
i osobnom živote. 

Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha – dvojdielny román, pôvodne písaný ako paródia  
na rytierske romány, podáva obraz človeka a jeho večnej túžby po ideáli pravdy, slobody a spravodlivosti; 
dvojica hlavných hrdinov Don Quijote a jeho sluha Sancho Panza, predstavuje dvojaký pohľad na svet – 
rytierstvo čistého srdca a zdravý sedliacky rozum.  

Hlavným hrdinom je chudobný dedinský šľachtic Quijano, ktorého vášnivé čítanie rytierskych 
románov pripraví o zdravý rozum. Rozhodne sa slúžiť vlasti a stať sa potulným rytierom, vyhľadávať 
nebezpečenstvá a naprávať krivdy. Premenoval sa na Dona Quijota, svojho biedneho koňa na Rocinanta 
a našiel si aj zbrojnoša – Sancho Panzu, prešibaného sedliaka, ktorému sľúbil, že ho urobí pánom ostrova. 
Pastierka svíň sa stala dámou jeho srdca – Dulcinea. Spolu sa pustia na svoju púť: Don Quijote bojuje proti 
obrom (hoci Sancho vie, že ide o veterné mlyny); napadne čarodejníkov (mníchov); nájde prilbu slávneho 
vojvodcu (vysvitne, že je to stará miska na holenie); rytier zápasí s mechmi vína; stretnú galejníkov; spolu 
s nudiacimi sa šľachticmi nahovoria Sanchovi, že sa skutočne stal pánom ostrova; prejde cez nich 600 svíň, 
až nakoniec na smrť chorý Don Quijote umiera a tesne pred smrťou sa mu vráti zdravý rozum.  

Don Quijote a Sancho Panza sú literárne typy: Don Quijote je typom komickým i tragickým. Ako 
blúznivec odtrhnutý od skutočnosti spočiatku pôsobí v spoločnosti cudzorodo a smiešne, ale svojou 
nefalšovanou ušľachtilosťou, hrdinstvom a túžbou po ideáli nakoniec vzbudzuje úctu. Tento rojko nastavuje 
zrkadlo svojej dobe, takže smiešnou sa stáva chamtivá spoločnosť a v protiklade k nej o to viac vyniká 
Quijotova šľachetnosť. Sancho Panza je naopak praktický, prostoduchý, stále uzemňuje túžby svojho pána, 
až sa jeho „donkichotstvom“ sám nakazí.  
 

• Lope de Vega (1562 – 1635) 
Tvorca typickej španielskej drámy; napísal asi 2000 drám, noviel, románov; prežil veľmi búrlivý život plný 
milostných dobrodružstiev 
Fuente Ovejuna (Ovčí prameň) – prvá kolektívna dráma, v ktorej dedinský ľud ako kolektív  
berie na seba vinu za smrť tyranského pána. 
 

• Anglická literatúra 
 

• Wiliam Shakespeare (1564 – 1616) 
Najväčší anglický i svetový dramatik. Vynikal i ako herec, bol spolumajiteľom jednej s najlepších divadelných 
spoločností – The Globe Theatre. Je autorom čisto renesančným (vyše 37 hier), jeho dielo je v podstate 
svetské.  

Znaky Shakespearovskej drámy: neobmedzenosť tém, času, miesta; hrdinovia sú silní jednotlivci, 
ktorí sú sami strojcami svojich osudov, ich činy vyplývajú z ich charakterov, nevzdávajú sa svojich ideálov 
ani vtedy, ak musia zomrieť; postavy žien samostatne rozhodujú o svojom živote; príčinou tragédie  
je ľudská vášeň alebo náhoda. 

Jeho tvorba sa delí do niekoľkých období. Do roku 1600 písal komédie, hry z anglických a antických 
dejín a prvé tragédie: 
Skrotenie zlej ženy  
Mnoho kriku pre nič 
Veselé panie windsorské 
Večer trojkráľový 
Benátsky kupec 
Sen noci svätojánskej 
Romeo a Júlia (tragédia, príbeh nešťastne končiacej veľkej lásky milencov, ktorí pochádzajú z dvoch 
znepriatelených rodov vo Verone (Kapuletovcov a Montekovcov); rody sa zmieria nad zbytočnými obeťami 
svojich detí);  
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Hamlet – veršovaná tragédia zobrazuje neľútostný idealistický boj osamoteného jedinca so svetom intríg 
a zločinu. Tragédia sa skladá zo štyroch dejstiev. Konflikt je natoľko silný, že umierajú všetci zainteresovaní.  
Dánsky kráľovič Hamlet sa od nočného prízraku svojho mŕtveho otca na hradbách hradu Elsinor dozvedá, že 
kráľa zavraždil jeho brat, terajší vládca Claudius, ktorý sa oženil s Hamletovou matkou, kráľovnou Gertrúdou. 
Princ, zaľúbený do Ofélie, dcéry najvyššieho komorníka Polonia, predstierajúc šialenstvo sa rozhodne 
pomstiť vraždu. Oféliin brat Laertes a Polonius odrádzajú Oféliu od lásky k Hamletovi. Kráľ a Polonius sa 
usilujú odhaliť príčinu Hamletovej pomätenosti a využívajú na to aj bývalých princových spolužiakov 
Rosenkratza a Guildensterna. Hamlet odhalí špehov a využije návštevu hereckej družiny na inscenovanie 
podobenstva o zavraždení svojho otca. Claudius je hrou otrasený a Hamlet váha, či ho nemá zabiť. 
Namiesto toho, pri vyčítavom rozhovore omylom zabije Polónia, ktorý je ukrytý za závesom v matkinej spálni. 
Claudius posiela Hamleta v sprievode Rosenkratza a Guildensterna do Anglicka, kde ho majú popraviť. 
Hamlet tuší pascu, zmocní sa listu, ktorý majú jeho sprievodcovia, a nahradí ho iným, v ktorom v mene kráľa 
žiada, aby dali popraviť oboch doručiteľov. Princ sa vracia. Na cintoríne sa stretne s Laertom, ktorý žiali nad 
skonom Ofélie, ktorá sa z nešťastnej lásky k Hamletovi pomiatla a utopila sa. Laertes, ktorý po návrate 
z Francúzska chcel zvrhnúť kráľa Claudia, sa stane nástrojom jeho úkladov voči Hamletovi. Hamlet v súboji 
s Laertom síce víťazí, ale pretože súperov meč je otrávený, po smrteľnom zranení umiera. Ešte predtým 
však zabije kráľa, je svedkom kráľovninej smrti, ktorá omylom vypila pohár otráveného vína určeného pre 
Hamleta, a zabráni samovražde priateľa Horácia, ktorého úlohou má byť objasnenie všetkých hrozných 
okolností princovho tragického osudu. V posledných okamihoch života dáva kráľovič „svoj umierajúci hlas“ 
nórskemu vojvodcovi Fortinbrasovi vracajúcemu sa z poľskej výpravy, aby sa stal dánskym kráľom. 
Horáciovým ubezpečením, že oznámi svetu ako sa všetko skutočne stalo, Hamlet umiera a rozkazom 
Fortinbrasa, aby Hamleta pochovali s kráľovskými poctami, sa tragédia končí.  
Othello 
Kráľ Lear 
Macbeth 
Antonius a Kleopatra a iné. 
 

• Francúzska literatúra 
 

• Francois Villon (1431 – 1463) 
Básnik, je tvorcom tzv. francúzskej alebo villonskej balady. 
Malý testament – satirické rozlúčenie sa s priateľmi; 
Veľký testament – básne o pominuteľnosti a biede ľudského života. 
 

• Francois Rabelais (1494 – 1553) 
Prozaik, humanista, lekár. Satirik, kritik zla a ľudských chýb. 
Gargantua a Pantagruel – 5-dielny román o obroch; hlavnou ideou diela je renesančná myšlienka „Rob, čo 
sa ti páči!“. 
 
 

v Úloha č. 2 
 
Umelecký jazykový štýl 
 

Umelecké texty majú najčastejšie písomnú podobu. Všeobecne platí, že sú väčšinou monologické, 
ale bežne sa v nich stretávame aj s dialogickými časťami. 

Umelecký text je určený širokej verejnosti (umelecký štýl je štýl verejného styku). Medzi autorom 
umeleckého textu a jeho prijímateľom (čitateľom) je oficiálny neosobný vzťah. 

Niektoré texty sa v nás snažia vyvolať city, sprostredkovať nám umelecký zážitok, obohatiť náš život 
o nové zážitky. V umeleckom texte zohráva veľkú úlohu osobnosť autora. 

Umelecký jazykový štýl je subjektívny a uplatňuje sa v komunikácii slovesného umenia.  
Funkcie umeleckého štýlu: 
1. estetická (umelecký prejav pôsobí na city prijímateľa kladne alebo záporne;  konfrontácia krásneho 

a škaredého, komického a tragického, vznešeného a prízemného atď.), 
2. výchovná (umelecký prejav obohacuje vnútro čitateľa, vzbudzuje sympatie alebo antipatiu k postave, 

posilňuje oceňovanie dobra atď.), 
3. náučná (prináša informácie o minulých storočiach, ba i tisícročiach, o nových krajinách, o národoch 

a ich životnom štýle, napr. vedecko-fantastická literatúra, cestopisy, biografické romány). 
 
Základné znaky umeleckého štýlu: 

- ako jediný využíva lexiku národného  jazyka v celej šírke; 
- používa príznakové slová v celom rozsahu, využíva modalitu vety; 
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- v texte nemôžeme chápať každé slovo doslovne, využíva metaforu, metonymiu, využíva fantáziu 
a obrazotvornosť v obsahu diel; 

- nevypovedanie plného významu, napr. v poézii, nejednoznačnosť významu, vyžadovanie aktívneho 
prístupu čitateľa, vťahovanie čitateľa do deja, význam slova záleží od kontextu – oheň znamená 
vášeň, silný alkohol, temperament, oheň... 

- narúša časové a priestorové zákonitosti napr. v sci-fi; rozprávanie príbehu bez konca atď. 
 
Niektoré žánre umeleckého štýlu: 

1. epické – novela, povesť, epos, legenda, báj, bájka, rozprávka, poviedka, román, umelecké 
rozprávanie, balada; 

2. lyrické – pieseň, báseň, óda, hymna, elégia (žalospev), sonet; 
3. dramatické – tragédia, komédia, činohra, fraška. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poznámky zo študentského portálu Zones.sk – Zóny pre každého študenta         www.zones.sk  

 
	 - 10 - 

 
 

Maturitné zadanie 4 
 

v Úloha č. 1 
 

• Baroková literatúra (16. - 18. stor.) 
  

Od druhej polovice 16. storočia Európou zmietali viaceré negatívne vplyvy. Osud Európy aj ľudí 
určovalo súperenie panovníckych rodov o moc, turecká expanzia, živelné pohromy a epidémie, násilie počas 
tridsaťročnej vojne a aj boje medzi katolíkmi a protestantmi. Viera v schopnosti a rozum človeka naštrbili. 
Rodí sa pesimizmus a beznádej. V krutých časoch sa človek obracia viac k Bohu a viere. V nových 
podmienkach musí nastať aj zmena myslenia. Preto vzniká nový myšlienkový, ale aj umelecký a kultúrny 
smer nazývaný barok.  
 

Pôvod slova barok je nejasný. Väčšinou sa uvádza, že pochádza z portugalského slova barocco, 
ktorým sa označovala veľká perla nepravidelného tvaru. Niektorí historici hľadajú pôvod slova barok 
v gréckom slove báros, ktoré v preklade znamená ťarcha, hojnosť. 

Pomenovanie dostal umelecký smer podľa toho, že vo výtvarnom umení a v architektúre sa vyhýbal 
rovným líniám, pravému uhlu, fasády domov zdobil bohatými reliéfmi, sochy pokrýval bohato riasenými 
rúchami, zdobil zlatom atď. 

Barok je popretím filozofického základu humanizmu a renesancie. Dôvera, že človek porozumie 
svetu svojím rozumom, je nahradená vierou; radosť zo života je nahradená strachom zo smrti, ktorá v ťažkej 
historickej dobe reálne hrozila, a pocitom márnosti. 
 
Charakteristika barokovej literatúry 
Kolískou baroka je Taliansko a Španielsko. 

Dôvera v ľudský rozum a pozemské hodnoty sa stráca. Čoraz aktuálnejšie je stredoveké vanitas 
vanitatum (márnosť nad márnosť) všetkého pominuteľného. Rastie význam kresťanskej viery, večnosti 
a transcedentnosti. 

Baroková literatúra ideovo nadväzuje na stredovekú literatúru. Barok chce človeka ohúriť 
a zapôsobiť na jeho zmysly dekoratívnosťou, pompéznosťou a patetickosťou. Skutočnosť sa zobrazuje 
prostredníctvom znakov a symbolov. Vzniká pompézny knižný štýl so zložitými trópmi a figúrami. 
Pompéznosť, ozdobnosť, patetickosť sú typické aj pre slovesné umenie. Autori menej využívajú reálny opis 
a vyjadrujú sa v symboloch, používajú alegóriu. Tematicky sa vracajú k Biblii, k obrane a upevneniu viery. 

Typické sú protiklady dobra a zla, túžby po večnom živote a strachu zo smrti, nádeje na vykúpenie 
a hrôzy z večného zatratenia, vyššieho a nižšieho až ľudového štýlu vyjadrovania. 

Popri ornamentnom barokovom štýle sa píšu i jednoduché texty, zvyčajne didakticky zamerané na 
výchovu kresťana. Toto obdobie je veľmi bohaté na diela ľudovej slovesnosti, hlavne povesti, rozprávky, 
historické a vojenské piesne. 
 

• Torquato Tasso (1544-1595): Oslobodený Jeruzalem, talianska literatúra.  
Oslobodenie svätého hrobu počas križiackej výpravy, obsahuje dve ústredné témy: svet zbraní spätý 
s teologickými predstavami a svet ľudských citov ako protiklad. Keďže epos nebol priaznivo prijatý, sám 
autor požiadal o prešetrenie svojich myšlienok inkvizíciou. Napriek jej kladným vyjadreniam upadal do 
chorobných depresií. 
 

• John Milton (1608-1674) – jeden z najväčších anglických básnikov všetkých čias. Vynikal 
v pozorovaní politického diania. Písal hlavne diela o slobodnej demokracii a pedagogické spisy.  

Stratený raj, využíva tu biblické príbehy od stvorenia sveta po vyhnanie Adama a Evy z raja.  
  

• Ján Amos Komenský (1592 – 1670) 
Pedagóg, teológ, kňaz, biskup jednoty bratskej. Počas prenasledovania nekatolíkov musel ujsť, usadil sa 
v Poľskom Lešne. Žena a deti mu zomreli na mor. Cestoval po rozličných mestách Európy kvôli existenčným 
starostiam aj ako biskup Jednoty bratskej. V cudzine mali záujem hlavne o jeho pedagogické názory, 
zverovali mu zakladanie škôl a písanie učebníc. Po vypálení Lešna odišiel do Amsterdamu v Holandsku. 
Pochovaný je v blízkom Naardene.  
Komenského dielo je hlboko späté s humanistickou odpoveďou na problémy vtedajšej spoločnosti 
(sužovanej 30-ročnou vojnou), na národnú tragédiu i na osobné skúsenosti z exulantského života. 
Stredobodom jeho záujmu je človek ako prameň všetkého zla, ale i dobra. Venuje sa aj ľudskej spoločnosti, 
sociálnym, náboženským a politickým otázkam. 
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Svojím dielom, názormi a pedagogickou činnosťou sa zaradil medzi najvýznamnejšie osobnosti svetovej 
pedagogiky. Vypracoval systém pedagogiky ako vedy. Natoľko predstihol dobu, že škola jeho predstáv stále 
zostáva ideálom.  
 
Tvorba: 
Labyrint světa a ráj srdce (nábožensko-filozofická báseň, v ktorej Komenský zobrazuje svet ako mesto; 
autor vidí trpkú pravdu o svete a ľuďoch aj páchané neprávosti, uteká z povrchného sveta do svojho vnútra 
a len tu „v raji srdca“, nachádza Krista a pravý pokoj; do protikladu stavia vonkajší svet a vnútro človeka, 
dobro a zlo)  
Didactica magna (Veľká didaktika)  
Janua linguarum reserata (Brána jazykov otvorená)  
Informatorium školy mateřské  
Opera didactica omnia (Zobrané didaktické diela)  
Schola ludus (Škola hrou)  
Orbis sensualium pictus (Svet v obrazoch)  
Všeobecná porada o náprave vecí ľudských 
  
Didaktika magna 
Má tridsaťtri kapitol. Komenský preložil didaktiku do latinčiny, čiastočne ju prepracoval, a tak vznikla Veľká 
Didaktika. Stala sa najslávnejším a najcennejším jeho dielom. Vyšla v roku 1657 v rámci súboru 
Vychovávateľ prác Komenského. Veľkú Didaktiku obohatil ďalšími kapitolami, ktoré sa zaoberali 
organizáciou školy, systémom školy podľa veku.  
Obsah didaktiky: Pojem didaktiky chápe širšie, než ako ju chápeme dnes. Zahrňuje do tohto pojmu i teóriu 
výchovy a školskú organizáciu, takže je to vlastne všeobecná pedagogika. Prvých 12 kapitol obsahuje 
všeobecnú pedagogiku 10 ďalších kapitol obsahuje všeobecnú zvláštnu (špeciálnu) pedagogiku. Kapitoly 23 
až 26 pojednávajú o vedení mládeže. Posledné kapitoly rysujú školskú organizáciu. 
 
1. Cieľ a úlohy výchovy: V prvej časti sa J. A Komenský zamýšľa nad cieľom výchovy a dokazuje potrebu 
škôl a ich opravu. Cieľ života nie je na tomto svete, ale je potrebný náboženský postoj. Človek sa stáva 
človekom len výchovou. Keď má byť výchova účinná, musí sa s ňou začať už v mladosti a má ju dostať 
každý – nadaný aj tupý, bohatý aj chudobný, chlapec aj dievča. Školy - dielne ľudskosti, v ktorých sa majú 
učiť všetci.  
2. Prirodzená výchova: Základom zlepšenia školstva by mal byť presný poriadok ako je v prírode. 
Vyslovuje princíp prirodzenosti vo výchove. Výchova sa má podriadiť prírode, lebo človek je časťou prírody. 
Všetky metódy a prostriedky výchovy odvodzujeme z prírody. Pre odôvodnenie správnosti a nesprávnosti u 
slúži metóda synkretická, vychádza z prírody a jej pochodov.  
3. Postup na vyučovaní: Synkretickou metódou dokazuje J. A. Komenský, že učiť sa má od mladosti a má 
byť rozdielna podľa chápavosti jednotlivých vekových stupňov. Pri učení vychádzame z vecí a nie zo slov. 
Pri jazykovej sa nemá vychádzať z mluvnice (čítanky), ale z vhodných spisovateľov, ktorí podávajú reč. Tým 
formuloval J. A. Komenský základy pedagogického realizmu, ktorý ho odlišuje od formalizmu a verbalizmu 
stredovekého školstva. Učenia a školách má postupovať tak, aby učitelia žiakom poskytovali najprv vecné 
znalosti, potom vzdelávali ich pamäť, nakoniec jazyk a ruku. Učenie sa má rozdeliť na stupne, budiť záujem 
dieťaťa o učenie, predkladať látku tak, aby sa im zdala iba hrou. Učiteľ postupuje od ľahšieho k ťažšiemu, 
najprv materinský jazyk a až potom cudzí. Študent sa nemá preťažovať, najviac štyri hodiny. Učivo má byť 
užitočné pre život, poznatky sa majú stavať jeden na druhý. Dôležité je opakovanie, skúšky, pokusy a 
cvičenia. Zavedenie hromadné učenie, to je jeden učiteľ a viac žiakov. Všetci budú používať rovnaké 
učebnice i pomôcky, u rovnakých predmetov – rovnaké učebné materiály. Postupovať sa bude od nižšieho k 
vyššiemu a podľa svojich schopností.  
4. Mravná výchova je preniknutá náboženstvom, je zastaralá. Len 6. kapitola hovorí o disciplíne, ktorá musí 
v škole byt. Tresty musia byť preto, aby sa chyby - neposlušnosť neopakovala. Odporúčal netrestať deti za 
nevedomosť.  
5. Školská organizácia: V poslednej časti didaktiky rysuje J. A Komenský plán školskej organizácie. 
Východiskom sú štyri vekové obdobia po šiestich rokoch: detstvo, chlapčenstvo, mládenectvo a mužský vek. 
Každému obdobiu zodpovedá jeden stupeň školstva. V každej rodine má byť materská škola. V každej obci 
a meste základná - obecná škola, v každom meste škola latinská, v každom kráľovskom meste, alebo väčšej 
provincii Akadémia. Pre každú školu pritom J. A. Komenský stanovuje obsah vzdelávania, organizáciu 
učenia, metodiku vyučovania, princípy a pravidlá. Objavuje sa tu myšlienka jednotnej školy – každý človek 
má byť vzdelaný bez rozdielu.  
Význam: Česká didaktika bola považovaná za stratenú do r. 1841.  
V spise Didaktika J. A. Komenský riešil otázky novej výchovy. Vzdelávanie má pomáhať hľadať zmysel 
života. Právo na výchovu a vzdelanie má každý, to ale vtedajšia doba nepochopila. V didaktike, ktorá sa 
zaoberala vzdelávaním o vedách, cnosti a zbožnosti, J. A. Komenský zdôrazňoval dôležitú zásadu 
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prirodzeného, radostného, nenásilného, ale pevného a dôkladného vzdelávania. Jej súčasťou mali byť i 
učebnice a metodické príručky. Jednu z príručiek J. A. Komenský nazval „Informatorium školy materské“. 
 

• Slovenská baroková literatúra (1650-1780) 
 
Barokové obdobie sa v Uhorsku vyznačovalo upevnením feudalizmu a prehĺbením hospodárskeho 
a spoločenského úpadku. Opäť rastie moc feudálov a cirkvi. Veľký podiel mali aj turecké vpády, habsburské 
vojská, povstania šľachty a protireformačné boje. 
Administratívnym, náboženským a literárnym jazykom bola aj naďalej latinčina a slovakizovaná čeština.  
 Literárny barok sa rozčleňuje na: 

a) náboženský literárny barok (katolícky a evanjelický); 
b) svetský literárny barok. 
Náboženskú barokovú poéziu predstavujú katolícke a evanjelické  spevníky. Prvý tlačený katolícky 

spevník Cantus catholici (Písne katolické) zostavil a vydal jezuita Benedikt Szöllösi. 
Evenjelický spevník Juraja Tranovského Cithara sanctorum (Písně duchovní staré i nové) 

vychádzal stále v nových vydaniach a postupne sa dopĺňal o nové piesne s charakteristickou barokovou 
poetikou (spevník dosiahol vyše sto vydaní). 

V svetskej literatúre vznikajú nové žánre, ako napr. cestopisy, memoáre, životopisy, denníky (prevažne 
latinské). Spisovatelia v nich zachytili svoje zážitky čast z nedobrovoľných ciest Slovákov do a z tureckého 
zajatia, napr. dielo Štefana Pilárika – Sors Pilarikiana (Los Pilárika Štěpána), ktorého zajali pri Myjave 
Turci a len so šťastím sa dostal z Rumunska naspäť domov. Dielo Daniela Krmana ml. – Itinerarium 
(Cestovný denník) je skutočným záznamom cesty do Ruska, kam ho ako svojho diplomata vyslala synoda, 
aby žiadal pomoc od švédskeho kráľa pre uhorských evenjelikov. Čiastočne sa tvorila v latinčine, 
slovakizovanej češtine. Bola zachytená v zborníkoch, rukopisných spevníkoch, ktoré zohrali významnú úlohu 
pri zbližovaní umelej tvorby s ľudovou a náboženskej so svetskou.  

Málo docenená je autobiografická a cestopisná próza Mórica Augusta Beňovského – Pamäti a cesty 
Mórica Augusta Beňovského. Neskorší „kráľ“ Madagaskaru prechádza vo francúzskych službách cez 
Sibír, Kamčatku, do Číny a na Madagaskar, kde ho domorodci zvolia za náčelníka. 

Najvýraznejšou vedeckou kapacitou tohto obdobia je Matej Bel, „ozdoba Uhorska“, ktorý pôsobil aj na 
kráľovskom dvore. Jeho vedecké dielo Historicko-zemepisná vedomosť o novom Uhorsku charakterizuje 
oblasť a slovenské obyvateľstvo niektorých uhorských stolíc.  

K svetskej literatúre patrí aj baroková didakticko-reflexívna (mravoučná) poézia – prebásňovali sa 
v nej ľudové príslovia, ktoré obsahovali mravné ponaučenia a návody, ako sa zachovať v akejkoľvek životnej 
situácii. Jej predstaviteľmi boli Peter Benický (17. storočie) a Hugolín Gavlovič (18. storočie).  Z diel  

Hugolína Gavloviča vyšla tlačou takmer o sto rokov neskôr iba rozsiahla veršovaná skladba Valaská 
škola – mravúv stodola. Obsahuje vyše 1200 básní – mravných ponaučení. Je napísaná silne 
slovakizovanou češtinou. Je to životná múdrosť a skúsenosť spísaná medzi pastiermi, sú to mravné 
ponaučenia a praktické rady o životných otázkach na základe náboženských, svetských a morálnych zásad, 
ktoré majú viesť čitateľa k zbožnému a cnostnému životu. Objasňoval vzťah jednotlivca k Bohu, blížnym 
a k spoločnosti. Za pravé šťastie považuje Božiu milosť, odsudzuje poverčivosť, vieru v sny a upozorňuje na 
nevyhnutnosť smrti, preto nabáda ľudí k bázni pred Bohom. Témy básní, v ktorých sa pokúsil opísať 
základné medziľudské vzťahy, sú rozmanité: rodina, priateľstvo, mier, vzdelanie, vlasť, vrchnosť, vojna, 
chudoba, bohatstvo, zlodejstvo a pod. V ponaučeniach uvažuje aj o opilstve a jeho vplyve na rodinu. 
 
Velmi je hlúpý, kdo vlast svú tupí Hle, človek opilý – žádnemu nemilý 
 
Sladký je chre červíčkovi, když se v nem uláhne, 
a jak z neho kdy vyleze, zas se k nemu táhne. 
Sladká je vlas človekovi, v kterej se narodí, 
kterú sladkost v človekovi prirodzenost plodí. 
 
Blázen je, kdo pred jinými vlast svú potupuje, 
s potupením svojej vlasti cudzú vychvaluje. 
Kdo vlast svoju potupuje, i sám seba haní, 
nevdečný je, kdo uctivost svojej matky nebrání. 
 
Když je vlast v neuctivosti, i ten bez cti bývá, 
který v neuctivej vlasti narození mívá. 
A tým vetšé pro nevdečnost potupení získá, 
jak nálezky, cudzé mravy do svej vlasti vtíská. 
 
 

Jestli se chceš, jako svedčí, opilstva varovat, 
tak sobe daj opilého človeka malovat: 
Nech bude neočesaný a sliny po brade, neumytý, 
nespúsobný, zaválaný všade. 
 
Slabé nohy, mrtvý jazyk a krvavé oči, 
vždycky letíc dolu nosem, čo s nohú pokorčí. 
V hlave víno, v bruchu rozum, v údoch žádnej sily, 
tento nápis daj pod neho: Hle, človek opilý. 
 
 
Tento človek neni človek, neb rozum utratil, 
když se zbytečným nápojem v hovado obrátil. 
A jak spadne do kaluže, bude postel jeho, 
a i svine tam líhajú z obyčeje svého. 
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v Úloha č. 2 
 

• Lexikológia (slovná zásoba - lexika) 
Lexikológia je jazykovedná disciplína, ktorá sa zaoberá slovnou zásobou jazyka a vlastnosťami slova. 
Slovo je spojenie hlások, ktoré má svoj lexikálny (vecný) význam. 
Všetky slová v jazyku tvoria je slovnú zásobu (lexiku). Slovná zásoba jazyka (lexika) je otvorený súbor 
jednoslovných a viacslovných pomenovaní, ktoré slúžia človeku v iistom jazykovom sploločenstve na 
vyjadrenie mimojazykovej skutočnosti. 
Jadro slovnej zásoby tvoria slová, ktoré pomenúvajú najbežnejšie stránky života. Takéto slová sú 
bezpríznakové (neutrálne) a používajú sa najčastejšie (napr. človek, zem, matka).  
Na okraji slovnej zásoby stoja slová príznakové (zriedkavé). Sú to nespisovné, knižné, odborné 
a hovorové slová. 
 
Členenie slovnej zásoby 
 

Ø podľa vecného významu 
a) plnovýznamové – neplnovýznamové 
b) jednovýznamové  
      viacvýznamové  

1. základný význam (napr. ľudská hlava) 
2. prenesený význam  

ü metafora (prenesenie významu na základe vonkajšej podobnosti; hlava kapustná, hlava 
rodiny) 

ü metonymia (prenesenie významu na základe vnútorných súvislostí; hlava na hlave) 
 
Ø podľa vzájomných vzťahov 
a) homonymá (rovnozvučné slová) napr. stopky – hodinky, stopky na ovocí 
b) synonymá (rovnoznačné slová) napr. pekný, krásny, nádherný 
c) antonymá/ opozitá (protikladné slová) napr. pekný – škaredý, ráno – večer 
 
Ø podľa citového zafarbenia 
a) neutrálne (ruka) 
b) citovo zafarbené  

1. zjemňujúce (deminutíva) – zdrobneniny, napr. ručička, Anička 
2. zhoršujúce (pejoratíva) – hanlivé, napr. domisko, psisko 

                                     
Ø podľa pôvodu  
a) domáce (soľ, čas, dnes) 
b) cudzie (monopol, dialóg) 
 
Ø podľa dobového výskytu 
a) nové/ neologizmy (video, internet, počítač) 
b) zastarané  

1. archaizmy (pomenovania, ktoré sú vytláčané modernejšími termínmi: počty – matematika, 
kantor – učiteľ, mrazivo – zmrzlina) 

2. historizmy (slová, ktoré nepoužívame, pretože stratili svoje opodstatnenie: grifeľ, fiaker            
groš, vicišpán) 

                          
Ø podľa príslušnosti k štýlovej vrstve 
a) neutrálne - štylisticky bezpríznakové; žiť, voda, robiť 
b) štylisticky príznakové 

1. spisovné  
ü odborné (gravitácia) 
ü básnické (luna) 
ü knižné (bohatier) 
ü hovorové (baloňák) 

2. nespisovné 
ü nárečové (valal, bandurka) 
ü slangové (slovina, matika) 
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Maturitné zadanie 5 
 

v Úloha č. 1 
 

• Klasicizmus (17. – 18. stročie) 
Dlhé obdobie nekonečných vojen a povstaní sa blíži k svojmu koncu. Rovnako sa však začína koniec 
feudálnych vzťahov založených na pôde a na vzájomnom vzťahu pána a vazala. Čoraz významnejšie 
postavenie nadobúda meštianstvo, alebo inak buržoázia. Začína sa rozvíjať priemyselné podnikanie.  

Klasicizmus vznikol a vyvrcholil na francúzskom dvore vo Versailles za vlády Ľudovíta XIV. 
nazývaného aj Kráľ Slnko. Odtiaľ sa rorzšíril do celej Európy ako umenie, ktoré sa prispôsobuje potrebám 
a vkusu dvornej spoločnosti.  
 
Charakteristika klasicistickej literatúry 
Vznikla vo Francúzsku v 17. storočí. Zmysel umenia vidí v napodobňovaní prírody, hlavne toho, čo je v nej 
nemenné a podstatné. Za ideál považuje antiku, podľa antického vzoru má presné pravidlá, ktoré treba 
rešpektovať. 
Rozlišuje dva druhy žánrov: 

- vysoké: óda, elégia, epos, tragédia (hrdinami boli príslušníci vyšších vrstiev); 
- nízke: bájka, satira, komédia (vyznačovali sa komickosťou a námety čerpali aj zo života nižších 

vrstiev), 
Norme podliehala aj klasicistická dráma, pri ktorej sa od autora vyžadovalo dodržanie tzv. troch jednôt: 

o jednota času – dej sa musí odohrávať počas 24, výnimočne 30 hodín, 
o jednota miesta – dej sa musí odohrávať na jednom mieste (zámok, palác...), 
o jednoty deja – autor musí sledovať jedinú hlavnú dejovú líniu. 

Opierala sa o racionalizmus Reného Descarta:“Myslím, teda som.“ 
Nevšíma si človeka takého, aký je, ale aký by mal byť: vytvára typy postáv zovšeobecnením charakterových 
vlastností. 
Hlavným konfliktom v dielach je rozpor medzi citom a povinnosťou (hrdina si musí vybrať). 
Predstavitelia: Pierre Corneille (Cid), Jean Baptiste Poquelin Moliere (Lakomec), Jean de la Fontaine 
(bájky), Daniel Defoe (Robinzon Crusoe), Jonathan Swift (Gulliverove cesty). 
 

• Pierre Corneille /pier kornej/ – populárny autor tragédií, napísal tragédiu Cid,  
v ktorej sa hlavný hrdina, šľachtic Don Rodrigo rozhoduje medzi povinnosťou pomstiť urážku svojho otca 
a láskou k jeho milej Ximéne /chiméne/. Po krátkom váhaní sa v duchu klasicistického racionalizmu 
rozhodne pre povinnosť. V porovnaní s Hamletom, ktorý je do konca zmietaný v pochybnostiach o pravde 
a správnosti svojho počínania, Don Rodrigo racionálnou úvahou dospieva k istote. 
 

• Jean-Baptiste Poquelin Moliére /žan batist poklén moliér/- celý život zasvätil divadlu ako autor, 
herec, režisér a riaditeľ divadelnej spoločnosti. Na javisku aj zomrel pri predstavení jeho vlastnej komédie 
Zdravý nemocný. Napísal 33 komédií, z ktorých vyše polovica tvorí dodnes základ komediálneho repertoára 
mnohých divadiel. K vrcholom Moliérovej tvorby patria komédie Mizantrop, Lakomec, Don Juan.  
 

• Jean de La Fontaine /žan de la fontén/- blízky Moliérov priateľ, autor mnohých bájok,  
prostredníctvom ktorých pranieruje nešváry svojej doby. Mnoho námetov pre svoje veršované bájky prevzal 
z antickej literatúry (napr. Lev a myš). 

 
• Osvietenstvo  

Hnutie, ktoré sa zakladalo na dôvere v osvietený rozum a na pravde, ktorú poznávalo buď rozumom, alebo 
empíriou. Viedlo zápas s predsudkami a poverami. 
Presadzovalo slobodu myslenia a presvedčenia. 
Zdôrazňovalo, že ľudia sú si od prírody rovní, nemá sa im vládnuť despoticky, ale osvietene. 
Podporovala ho aj značná časť aristokracie a niektorí panovníci, ktorí ho využili na modernizáciu svojich 
štátov a hospodárstva. 
Základný znak osvietenského myslenia je súhra rozumu a citu. 
Jeho najvýznamnejší predstavitelia vo Francúzsku boli tzv. encyklopedisti: Jean Jeaques Rousseau, Denis 
Diderot, ktorí vytvorili dielo Encyklopédia alebo racionálny slovník vied, umení a remesiel, súhrnné dielo 
všetkého dovtedajšieho poznania. 
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• Slovenský klasicizmus a osvietenstvo 
 Koniec 18. storočia a prvá polovica 19. storočia boli obdobím národného obrodenia, osvietenstva a 

klasicizmu. 
  Po skončení napoleonských vojen sa spomalil rozvoj kapitalizmu v Uhorsku. Nastúpila vláda 

centralizmu a absolutizmu. Maďarskej šľachte sa podarilo vymôcť si od viedenskej vlády uznanie maďarčiny 
ako úradného jazyka v školách a úradoch. Začalo sa posilňovať postavenie maďarského jazyka a maďarskej 
národnosti. Každé slobodomyseľnejšie hnutie bolo úradmi bezohľadne potláčané.  

  Národné hnutie na Slovensku sa ocitlo vo veľmi ťažkej a nepriaznivej situácii (hospodárske 
zaostávanie, národnostný útlak, spisovný jazyk). Ale aj napriek snahe kancelára Metternicha národné hnutia 
v monarchii silneli. Prispel k tomu aj fakt, že vo vojnách proti Napoleonovi sa ako jediný národ, ktorý sa 
dokázal úspešne ubrániť jeho expanzii, vyznamenalo Rusko – slovanský štát. Toto poznanie a uvedomenie 
si príbuznosti s Ruskom vzbudilo medzi Slovákmi presvedčenie, že náš národ čaká významné poslanie 
v dejinách Európy. Vzniká idea všeslovanskej vzájomnosti, ktorá sa stáva hlavným hýbateľom 
slovenského národného hnutia. Podnietila záujem o slovanstvo, štúdium slovanských jazykov, literatúry 
a dejín Slovanov. Najstaršou kultúrno-osvetovou spoločnosťou bolo Slovenské učené tovarišstvo, ktoré 
vzniklo v roku 1789. Jeho hlavným cieľom bolo šíriť a pestovať nový spisovný jazyk – bernolákovčinu 
(Anton Bernolák, 1787 kodifikoval spisovnú slovenčinu na základe západoslovenského nárečia na 
fonetickom princípe „píš ako počuješ“). 

  Z jazykovej stránky pokračoval rozvoj literatúry v oboch spisovných jazykoch – v bernolákovčine (J. 
Hollý) i v češtine (J. Kollár). Hlavnými predstaviteľmi vedy a literatúry v tomto období boli: historik Pavel 
Jozef Šafárik, básnici Ján Hollý, Ján Kollár a dramatik Ján Chalupka. 

  V literatúre sa uplatňovali antické formy veršovania (eposy, ódy, elégie, epigramy). 
   

• Ján Hollý (1785 – 1849) 
Ján Hollý je prvý veľký slovenský básnik. On vytvoril z bernolákovčiny básnický jazyk. Jeho dielom vyvrcholil 
slovenský literárny klasicizmus.  

Ján Hollý sa na literárnu tvorbu pripravoval štúdiom klasickej literatúry a prekladmi diel antických autorov 
(Vergílius, Homér, Ovídius). Od prekladov sa dostával k samostatnej básnickej tvorbe. Napísal tri veľké 
eposy zo slovenskej histórie – Svatopluk, Cirillo-Metodiada, Sláv. V eposoch chcel ospievať slávnu 
minulosť Slovanov, vyzdvihnúť cenu slobody, mieru, lásky k vlasti, odsúdiť otroctvo, vojny, dobyvačnosť. 
Slávna minulosť mala upevňovať národné sebavedomie a hrdosť Slovákov. 

Eposy Svätopluk a Cirillo-Metodiáda majú historický základ – odohrávajú sa v 9. storočí v období 
Veľkomoravskej ríše. Epos Sláv je vybájený, dej je situovaný do dávnej minulosti. 

Epos Svätopluk je prvým umeleckým spracovaním časti slovenských dejín. Dejovou osnovou eposu je 
Svätoplukova cesta k víťazstvu nad Nemcami medzi slovenskými a nemeckými vojskami. 
 
Svatopluk – skladá sa z 12 spevov a jeho podklad tvoria historické fakty z 9. storočia. Veľkomoravský 
panovník Rastislav úspešne čelí náporu Východofranskej ríše, ktorá si chce podmaniť slovanské kmene na 
Morave a na Slovensku. Čo sa Frankom nepodarilo vojenskou silou, podarí sa podlou zradou Rastislavovho 
synovca Svätopluka. Rastislava vydáva nepriateľom, tí ho oslepia a uvrhnú do žalára. Svätopluk je poverený 
Nemcami, aby vyjednával so Slovanmi na Devíne. Po dramatickom presviedčaní a rozhodovaní sa 
Svätopluk napokon postaví na čelo Slovanov a porazí nemecké vojsko. V závere prijíma veľkomoravskú 
korunu.  
V piatom speve sa na slovanskom sneme rozhoduje o boji za udržanie slobody. S kľúčovým prejavom tu 
vystúpi Zemižízeň a jeho výzvy do boja sú predchnuté presvedčením, že život bez slobody nemá cenu: 
„Zbroj teda, zbroj hroznú zapopadnime, naproti poďme. 
Jestli by však víťaztvom hoveť nám nechcelo sčastí, 
zemrime včil radšej, než by sme jak otroci Nemcom 
slúžiť a báborské na šijách ňésť mávali jármo.“ 
V šiestom speve podáva Hollý charakteristiku Slovákov a vyzdvihuje ich mierumilovnosť a pracovitosť: 
Nikdy aniž sa do súsedných nezamíšali búrek, 
lútých vražd a preukrutných nevyvádzali mordov, 
ne škaredých lúpež, ne ohavných ludstva koristí. 
Radšej vždycky pokoj milující žíjali všecci 
mezi sebú rovní a obecné mávali všecko, 
aj straty aj všelijaké obsáhlé prácami zisky. 
Z historického hľadiska je v epose viacero nepresností (pravlasťou Slovanov je vraj India a pod.), ale 
Hollému viac ako o historickú vernosť išlo o poukázanie na slávnu minulosť národa a v postave Svätopluka 
zobraziť odrodilca, ktorý opätovne našiel vzťah k svojej vlasti. Ak teda po formálnej stránke je toto dielo 
jednoznačne dielom klasicistickým (okrem už uvedených znakov eposu, je tiež písaný v hexametroch), po 
stránke obsahovej už siaha po romantických ideáloch. 
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V epose Cirillo-Metodiáda zvelebil Hollý v šiestich spevoch príchod Cyrila a Metoda na Slovensko a ich 
kresťanské poslanie. Vyzdvihol veľký kultúrny význam ich diela, zostavenie písma a povýšenie slovienskeho 
jazyka na jazyk spisovný a bohoslužobný. 

Témy zo súčasnosti spracoval v idylických básňach, v elégiách a v ódach. V idylických básňach, 
ktoré nazval Selanky, zachytil ľudové prostredie. Selanky obsahujú 21 básní. Hollý v nich ospieval 
slovenskú prírodu, dedinský život a ľudové zvyky, vystupujú v nich slovenskí pastieri, ktorí vedú pokojný 
život, venujú sa práci, ale aj spevu, zábave a hrám. Žijú v rovnosti majetku i postavenia..  
Sláv – epos, ktorý nemá reálne historické pozadie. Ide tu o fiktívne boje pokojamilovných Tatrancov 
(Slováci) s lúpežným kmeňom Čudov. O víťazstvo sa zaslúži Sláv, hlavná postava eposu. Jeho výroky nad 
porazeným čudským kráľom, nad mravmi a násilím Čudov sú v skutočnosti Hollého myšlienky o potrebe 
národného obrodenia. 
 

• Ján Kollár (1793 – 1852) 
Ján Kollár je významným predstaviteľom klasicizmu a preromantizmu. Keďže písal po česky, jeho dielo je 
súčasťou slovenskej a českej literatúry. V Kollárovej poézii mali významné miesto nielen vlastenecké a 
národnobuditeľské idey, ale aj ľúbostné motívy. 

Základnou myšlienkou jeho tvorby sa stala myšlienka slovanskej vzájomnosti, ktorá bola v tých časoch 
oporou národného hnutia. Svoju myšlienku vzájomnosti zakladal predovšetkým na výmene kultúrnych 
hodnôt. Kollár uznával štyri hlavné slovanské kmene (československý, poľský, ruský, srbochorvátsky). Bol 
zástancom toho, že aj Slováci by mali ako spisovný jazyk používať češtinu, svoje diela napísal v češtine. 
Postavil sa aj proti Štúrovi, keď sa snažil uzákoniť spisovnú slovenčinu. 

Ján Kollár bol aj zberateľom slovenskej ľudovej poézie. Dlhé roky si zapisoval ľudové piesne a neskôr 
ich vydal knižne pod názvom Národnie zpievanky. Zbierka ukázala veľké bohatstvo, krásu a ľubozvučnosť 
ľudovej reči. Presvedčila štúrovcov, že ľudová reč je hodná byť spisovným jazykom. 

Myšlienku slovanskej vzájomnosti vyjadril Kollár najúčinnejšie vo svojom hlavnom diele, v básnickej 
skladbe Slávy dcera. 
 
Slávy dcera je básnická skladba o láske k žene a slovanskej vlasti, inšpirovaná láskou autora k Friderike 
Schmidtovej, s ktorou sa zoznámil počas štúdií v Nemecku. 
Ústrednými témami Slávy dcery sú vlastenectvo a ľúbostný cit. Nikto pred Kollárom v slovenskej literatúre 
nevyjadril tak pravdivo, oduševnene a poeticky cit ľúbosti. Skladba obsahuje Předspěv a päť spevov: I. 
Sála, II. Labe, Rén, Vltava, III. Dunaj, IV. Léthé (v gréckej mytológii rieka zabudnutia), V. Acheron (v 
gréckej mytológii rieka pretekajúca podsvetím). Najpôsobivejšou časťou je Předspěv; je to elégia nad 
slovanskou minulosťou, v ktorej víťazilo násilie nad spravodlivosťou; má pochmúrne ladenie; z veršov sa 
ozýva idea humanity, ktorá má byť vo vzťahoch medzi národmi na prvom mieste; básnik si uvedomuje, koľko 
utrpenia Slovania prežili, neprejavuje nenávisť k inému národu, ale obracia ju proti zotročovateľom. Ostatné 
spevy obsahujú ľúbostné, vlastenecké a náučné znelky, spojené len dejovou líniou. 
Slávy dcera 
 Bohyňa Sláva, predstavujúca slovanstvo, sa sťažuje v rade bohov na krivdy, ktoré museli Slovania 
v minulosti trpieť; bohovia rozhodnú, aby Milek, syn bohyne Lady, stvoril dcéru Slávy ako ideálny symbol 
slovanskej budúcnosti, ktorá by Slovanom odčinila utrpenie a postavila ich medzi popredné národy sveta.  
  
Předspěv 
Aj, zde leží zem ta před okem mým slzy ronícím, 
někdy kolébka, nyní národu mého rakev. 
Stůj noho! posvátná místa jsou kamkoli kráčíš, 
k obloze, Tatry synu, vznes se, vyvýše pohled, 
neb radeji k velikému přichyl tomu tam se dubisku, 
jenž vzdroruje zhoubným až dosavádě časům. 
Však času ten horší je člověk, jenž berlu železnou 
v těchto krajích na tvou, Slávie, šíji chopil. 
Horší nežli divé války, hromů, ohně divější,  
zaslepenec na své když zlobu plémě kydá. 
Ó věkové dávní, jako noc vůkol mne ležící, 
ó krajino, všeliké slávy i hanby obraz! 
---------------------------------------------------------------------------- 

Od Labe zrádného k rovinám až Visly nevěrné, 
od Dunaje k hltným Baltu celého pěnám; 
krásnohlasý zmužilých Slovanů kde se někdy ozýval, 
aj onemělť už, byv k úrazu zášti, jazyk. 
 
A kdo loupeže té, volající vzhůru, dopustil? 
Kdo zhanobil v jednom národu lidstvo celé? 
Zardi se, závistná Teutonie, sousedo Slávy, 
Tvé vin těchto počet spáchaly někdy ruce, 
Neb krve nikde tolik nevylil černidlaže žádný 
Nepřítel, co vylil k záhubě Slávy Němec.   
 
 

Autor žiali nad osudom slovanských krajov, kde 
kedysi žili Slovania, ale teraz už po nich niet ani 
stopy. 
Vyzýva Slovanov, aby sa duchovne povzniesli a spojili 
sa pod vedením Ruska (dubisko).                                                                                                          
Zo zúfalej situácie Slovanov obviňuje vonkajších 
nepriateľov, vojny, ale aj vlastných odrodilcov, ktorí 
sa hanbia za svoj pôvod. 
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Obracia sa k svojim predkom, pretože oni môžu za 
úspechy i prehry slovanských krajov, kde sa kedysi 
rozliehala slovanská reč. 
 
 

 
Najväčší podiel na slovanskej biede má, podľa 
Kollára, Nemecko. 
 

Sála 
 1. spev autor venoval spomienkam na krásne chvíle, prežité s Mínou (Friderikou Schmidtovou) 
v Jene. Sonety sú tu plné mladíckeho nadšenia z lásky a krásy. Na konci spevu sa s Mínou lúči. V 25. 
sonete upozorňuje, že „Láska je všech velkých skutků zárod, / a kdo nemiloval, nemůže / ani znáti, co jest 
vlast a národ.“  Naznačuje, že pojem vlasti nemožno redukovať iba na krásu prírody, jazyka, kultúrne 
pamiatky a pod., ale že vlasť okrem toho všetkého pre nás predstavujú i ľudia, ktorých milujeme. V duchu 
tohto presvedčenia odpovedá v 45. sonete aj svojej vlasti, ktorá na neho nalieha, aby sa vyznal, koho miluje 
viac, vlasť či Mínu. „Mlčím, váham – vtom do hrude ruku vnorím, / srdce vyrvem z nej a rozlomím: / Berte, 
vravím. Vlasti pol, pol tebe, Mína.“ (preklad do slovenčiny – Ľ. Feldek) 

 
Labe, Rén, Vltava, Dunaj 
 V 2. a 3. speve putuje Kollár slovanským územím až k Tatrám. Ústredným motívom zneliek je 
vyjadrenie lásky k vlasti a materinskému jazyku a výzvy k svornosti, pracovitosti a zjednoteniu Slovanov. Ak 
sa nespreneveria týmto hodnotám, predpovedá im veľkú budúcnosť. 
„Mnoho rúk, no hlavu jednu majte, / ktorá z vášho tela vyrastá, / čierne s bielym nikdy nemiešajte! // To nás 
viedlo vždy na cestu krivú: / vy sa chráňte nášho nešťastia / a stvorte vlasť čistú, trvanlivú.“ (znelka 79)  
„Nepripisuj sväté meno vlasti / tomu kraju, kde sa rodíme. / Pravú vlasť len v srdci nosíme, / tú nenájde 
zlodej ani strasti.“ (znelka 84) 
„Stokráte jsem mluvil, teď už křičím / k vám, o rozkydaní Slávové! / Buďme celek a ne drobtové, / buďme 
svorně všecko aneb ničím. // Národem vás zovou holubičím, / než, aj holuby jsou takové, / že milují hejno 
spolkové, / i vám tedy vlastnost tuto žičím.“ (znelka 328) 
„Co z nás Slávů bude o sto roků? / Co že bude z celé Evropy? / Slávský život na vzor potopy, / rozšíří svých 
všude meze kroků.“ (znelka 374) 
 
Lethe 
 V gréckom bájosloví je Lethe rieka v podsvetí, z ktorej sa pije zabúdanie, v Kollárovej skladbe 
predstavuje slovanské nebo, kam Kollár, podľa vzoru Danteho, umiestnil slávnych Slovanov. 
Acheron 
 Taktiež rieka z podsvetia, no tentoraz symbolizuje slovanské peklo, kam sa dostali tí, čo škodili 
Slovanom. Obidvom posledný spevom chýba ľahkosť a prirodzený spád jazyka prvej verzie Slávy dcery. 
Kollár navyše skĺzol k mentorovaniu a poézia je tu vytláčaná akýmsi pokusom o veršovaný historický prehľad 
slovanských dejín. 
To, čo básnicky Kollár vyjadril v Slávy dcere, teoreticky vysvetlil v rozprave O literární vzájemnosti mezi 
kmeny a nařečími slávskými. Tu rozdelil slovanské národy a ich jazyky do 4 skupín:  

- ruský, poľský, srbochorvátsky, československý. 
Kollár do konca svojho života odmietal priznať svoj omyl, pokiaľ ide o právo Slovákov na vlastný, osobitý 
spisovný jazyk. Pokladal takéto názory za trieštenie slovanskej jednoty. Preto nikdy neakceptoval ani 
bernolákovčinu (ktorá okrem toho vyšla z katolíckej dielne), ani Štúrov spisovný jazyk. Proti Štúrovým 
snahám o kodifikáciu novej spisovnej slovenčiny na základe stredoslovenského nárečia sa ostro postavil 
v článku Hlasové o potřebě spisovného jazyka pro Čechy, Moravany a Slováky. Kollár sa neskôr 
venoval vedeckej činnosti a v roku 1849 ho na sklonku života viedenská vláda pozvala do Viedne, kde 
pôsobil ako profesor slovanskej archeológie. Umrel 24. januára 1852. 
 

• Pavel Jozef Šafárik (1795 – 1861) 
Venoval sa predovšetkým štúdiu slovanských dejín. 
Nemecké národné hnutie za zjednotenie i udalosti v Rusku povzbudili Pavla Jozefa Šafárika v záujme 
o Slovanov a ich dejiny. Výsledkom bolo jeho najväčšie a najzávažnejšie dielo Slovanské starožitnosti, 
v ktorom sa pokúsil na základe starých prameňov zrekonštruovať najstaršie dejiny slovanských národov až 
do konca prvého tisícročia. Mnohé jeho názory boli neskôr revidované či úplne odmietnuté, ale to nič nemení 
na skutočnosti, že významne ovplyvnil svojich literárnych súputníkov, ktorí, inšpirovaní Šafárikovým 
dejepisným dielom, siahali po historických témach s cieľom vzbudiť u čitateľov národné sebavedomie 
a národnú hrdosť. 
Tatranská Múza s lyrou slovanskou – zbierka básní, 
Dejiny slovanskej reči a literatúry – dejiny slovanských literatúr, 
Slovanský národopis – historické práce o slovanskej minulosti a súčasnosti. 
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• Jan Chalupka (1791 – 1871) 
S jeho menom sa spájajú začiatky divadelníctva na Slovensku. Bol starším bratom romantického básnika 
Sama Chalupku.  
Jeho hry sa odohrávajú v malomestskom prostredí a majú kritický charakter: pomocou irónie, satiry 
a humoru kritizuje nedostatky mešťanov. 
 

Najznámejšou a dodnes s istými úpravami hrávanou komédiou Jána Chalupku je Kocúrkovo 
s podtitulom Len aby sme v hanbe nezostali.  

Chalupka týmto dielom založil tzv. kocúrkovskú tradíciu v slovenskej literatúre, kde sa mesto 
Kocúrkovo s jeho obyvateľmi stalo symbolom malomeštiactva, zadubenosti a prázdneho nafukovania. 
Hlavnou postavou hry je čižmár Tesnošil Jánoš, ktorý sa na vandrovke podučil maďarčine, a preto sa 
povyšuje nad ostatných občanov. Do svojej reči vplieta maďarské slová a vety, keďže je presvedčený, že 
tým vzbudí dojem múdrosti, no výsledkom je len akási hatlanina, ktorá vzbudzuje smiech.  

Ďalšia postava Pán z Chudobíc je predstaviteľom schudobneného zemana, ktorý zanedbáva 
gazdovstvo, ale zakladá si na svojom šľachtickom pôvode, a hoci po maďarsky nevie ani zaťať, vydáva sa 
za Maďara. Bol členom cirkevného konventu, ktorý rozhodoval aj o voľbe nového učiteľa. Tým sa má stať 
vzdelaný a vlastenecky založený učiteľ Sloboda. V Kocúrkove sa všetky matky hotujú, že za neho vydajú 
svoje dcéry, najviac však Tesnošilova manželka, ktorá pripraví pre Slobodu uvítanie a pohostenie, aby mu 
podstrčila svoju dcéru Aničku. Návšteva ale dopadne fiaskom a komika tejto scény vychádza najmä 
z kontrastu medzi obmedzenosťou, tuposťou a maďarónstvom Tesnošila na jednej strane, a inteligenciou, 
vzdelaním a vlastenectvom učiteľa Slobodu na strane druhej. Napokon sa učiteľ Sloboda zaľúbi do dcéry 
starého učiteľa Ľudmily, ktorá prevyšuje Tesnošilovie Anču vzdelaním aj národným povedomím. 

Autor v Kocúrkove vykreslil charakteristické postavy svojej doby a hra mala medzi obyvateľstvom 
značný ohlas. Len v tlačenej podobe sa jej predalo okolo 500 kusov, čo je na vtedajšie slovenské pomery 
naozaj vysoké číslo. Chalupka napísal ešte viacero hier, väčšinou tiež s komediálnym obsahom, ale žiadna 
z nich už nedosiahla umeleckej hodnoty Kocúrkova.  

Chalupka je tiež autorom satirického románu Bendegúz, kde na postavách dvoch turčianskych 
pomaďarčených zemanov, ktorí sa vydali hľadať maďarskú pravlasť, zosmiešňuje maďarónstvo. 
 
 

v Úloha č. 2 
 
Slovenčina - čeština 
 
Obidva jazyky patria do západoslovanskej jazykovej skupiny. Navzájom sa ovplyvňujú. Je potrebné dbať na 
to, aby do spisovnej slovenčiny neprenikali nesystémovo neologizmy z češtiny. 
 
Základné rozdiely medzi slovenčinou a češtinou 
 
Hláskoslovie a výslovnosť 

1. čeština má tieto osobitné hlásky a písmená:  
 ř (moŕe, koŕen, třeba); 
 ou (soud, jsou, berou); 
 ů (můj, původne, důkaz); 
 ě (děti, země, rozkvět, běží); 
 
2. v češtine nie sú tieto hlásky: 
 ä (v češtine ě, a) – pět, maso, pata; 
 ia (v češtine á/í) – žák, ulicím; 
 ie (v češtine é/í) – mléko, pírko, vím, stín; 
 iu (v češtine í) – cizí, paní, televizi; 
 ô (v češtine ů/o) – můj, různý, osmý; 
 ľ (v češtine l) – spisovatel, král, libovolný; 
 ĺ (v češtine lou) – sloup, tlouci; 
 ŕ (v češtine r) – vrba, mrtvola, vrtat; 
 dz (v češtine z) – házet, mez, sázet; 
 dž (v češtine z) - hází, sází; 
 
3. skupina aj je v češtine ej – vejce, dej, přej; 
 
 
4. striedanie spoluhlások je v češtine častejšie (mnoho – mnozí, noha – na noze, ruka – ruce, macecha 

– macešin); 
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5. v češtine neplatí rytmický zákon (dávám, mládí); 

 
Tvaroslovie a skladba  

1. v češtine sa používa vokatív (pane profesore, Evo); 
2. častejšie sú dvojtvary (mužovi/ muži, panu učiteli); 
3. v akuzatíve a inštrumentáli mn.č. pod.m. sú tvary: hrdiny, hrochy; 
4. prídavné mená majú aj menný tvar v prísudku (je nemocen); 
5. slovesá majú dvojtvary (píšu/ píši, vážou/ váží); 
6. čeština viac využíva príčastia trpné nedokonavých slovies (noviny jsou čteny); 
7. v súvetiach má čeština niektoré odlišné spojky (jenž, zda, jestli, nýbrž...). 

 
Slovná zásoba 

1. niektoré české slová sú odlišné od slovenčiny (teď, pohádka, vesnice, dudák, havíř, židle, nemoc, 
želva...); 

2. niektoré české slová majú v slovenskom nárečí iný význam (sklep, kmín, statek, kapusta); 
3. niektoré cudzie slová majú v češtine iný rod alebo iný prepis (varianta/ variant, téze/ téza, foném/ 

fonéma, tá Paříž/ ten Paríž). 
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 

Maturitné zadanie 6 
 

v Úloha č. 1 
 

• Svetový romantizmus 
 

Ekonomická moc buržoázie postupne rástla, pretože bola dravá a nebola zaťažená feudálnymi 
princípmi. Avšak charakter spoločnosti sa menil oveľa pomalšie, a preto si buržoázia len veľmi pomaly 
a ťažko vydobýjala aj svoje politické práva. Koncom 18. storočia vypukla Francúzska revolúcia, ktorej 
heslom bola sloboda – rovnosť – bratstvo. Nastalo tak obdobie zápasov, bojov a revolúcií. V tomto období 
sa proti rozumu, ktorý prevládal v predchádzajúcich časoch, začína zdôrazňovať cit. Vzniká niekoľko nových 
filozofických smerov, ktoré výrazne ovplyvňujú spoločenské myslenie (idealizmus, iracionalizmus, 
sentimentalizmus, individualizmus). 

Samotnému romantizmu predchádzalo v umení isté medziobdobie, v ktorom silnel odpor proti železným 
umeleckým normám klasicizmu a jednostrannému vyzdvihovaniu rozumu. Tento prechod medzi klasicizmom 
a romantizmom nazývame preromantizmus.  
Znaky preromantizmu: 

- prechod od klasicizmu k romantizmu 
- dôraz na cit 
- odmietnutie konvencií, príkazov, noriem – aj v umeleckej tvorbe (požiadavka tvorivej 

slobody) 
- návrat k prírode, k ľudovej slovesnosti 

 
  Romantizmus (z fr. romantique – citovo pôsobiaci) je myšlienkové hnutie a jeden z hlavných 

umeleckých smerov 19. st. 
  Literárny romantici vyzdvihujú silu prírody, obdivujú minulosť, mystiku, exotiku; dali voľnosť veršu, 

rýmu i próze a obohatili jazyk ľudovou rečou i archaizmami, zdôrazňovali slobodu tvorby. Literatúra začala 
vo zvýšenej miere uplatňovať fantáziu, prejavil sa v nej historizmus, ale aj výzvy na revoltu a vízie nového 
sveta.  

Vzniká nový hrdina, ktorý ustavične pociťuje rozpor medzi snom a skutočnosťou. Je to výnimočná 
osobnosť, často spoločenský vydedenec. Pochádza zo všetkých spoločenských vrstiev, ale najmä z tých 
najnižších: zlodej, vrah, kat, žobrák, tulák. Romantický hrdina je väčšinou idealizovaný, túži po láske, ale vie, 
že ju nenájde; veľakrát nešťastne miluje vysnívaný ideál, nie skutočnú ženu. Láska je mu všetkým, oddáva 
sa jej celkom a bez výhrad. Naopak, romantická hrdinka je spútaná konvenciami, v mene ktorých odmieta 
vášnivú lásku. Romantický hrdina sa často ocitá v neriešiteľnom konflikte s okolitým svetom. Východisko 
nachádza v úniku do minulosti, sveta fantázie, vidieckeho prostredia alebo prírody.  

Objavuje sa myšlienka, že svet sa nedá premeniť ani vôľou, ani vierou v ideál, ani gestom protestu 
alebo vzbury. Odtiaľ plynul príznačný romantický pesimizmus a sklamanie. Typickými žánrami boli lyrická 
balada, básnická poviedka, moderný epos, román vo veršoch, dramatická báseň, historický román 
a poviedka. 

    
• Anglická literatúra 

 
• Percy Bysshe Shelly (Odpútaný Prometeus) 
• Walter Scott (Waverly, Ivanhoe, Pirát, Talizman, Quentin Durward) 
• George Gordon Byron (Child Haroldova púť, Džaur, Korzár, Lara, Chillonský väzeň) 

Child Haroldova púť – najslávnejšia Byronova básnická skladba s množstvom autobiografických prvkov. 
Spevy opisujú prírodu, miesta, pamätihodnosti, kroje, zvyky obyvateľov krajín, ktorými prechádza hlavný 
hrdina. Autor burcuje ľud porobených národov.  
Hlavným hrdinom je anglický šľachtic znechutený vlastným prázdnym životom a pokryteckou morálkou 
vyšších kruhov londýnskej spoločnosti. Preto sa rozhodne svoju krajinu opustiť. Putuje do Portugalska 
obsadeného Angličanmi, potom do Španielska, kde zúri partizánska vojna proti  Napoleonovi. Pokračuje cez 
Albánsko do Grécka, kde do kontrastu stavia slávnu grécku minulosť a jeho terajšiu tureckú porobu. Navštívi 
aj Belgicko (Waterloo), Švajčiarsko a Taliansko. Svoje  putovanie končí na pustom pobreží.  
V nasledujúcom úryvku z inej básne vidieť typické pocity romantického hrdinu: 
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• Francúzska literatúra 
 

• Victor Hugo (Cromwell, Chrám Matky Božej v Paríži, Legenda vekov, Bedári, Robotníci mora, 
Deväťdesiattri) 

Chrám Matky Božej v Paríži – príbeh osudového vzťahu ohyzdného Quasimoda, krásnej Esmeraldy 
a pokryteckého kňaza Frolla. Dej románu je vystavaný na kontrastoch. 
 Dej sa odohráva v Paríži 15. storočia vlády Ludvíka XI. Autor zobrazuje život v rôznych prostrediach: 
šľachta, cirkev, meštianstvo, kráľ, prostí ľudia študenti, žobráci, cigáni – stredovek. 
 Na povestnom ”Dvore divov”, žije krásna tuláčka Esmeralda a zarába si tancom. Správca Chrámu Matky 
božej, arcidiakon Frollo sa do Esmeraldy vášnivo zamiloval. Dá ju uniesť Quasimodom – je to jeho 
chovanec, najdúch zvonár v chráme, fyzicky škaredý, navyše od zvonenia zvonov aj hluchý, ale duševne 
ušľachtilý. Napriek vonkajšiemu vzhľadu túži po láske a pochopení. Esmeraldu, ktorej krása a úprimnosť 
kontrastujú s prostredím biedy chudobných a lakomosťou, pokrytectvom vyšších vrstiev, pred únosom 
zachráni kapitán lučištníkov Phoebus. Esmeralda sa páči aj jemu, a tak si s ňou dohodne schôdzku. Je však 
prekvapený Frollom, ktorý ho prebodne dýkou. Z vraždy však obvinia Esmeraldu. Za čin, ktorý nespáchala, 
ju odsúdia na smrť. Quasimodo ju však zachráni a ukryje v chráme. Esmeralda medzitým odhalí tajomstvo 
svojho pôvodu a nájde svoju skutočnú matku. Frollo Esmeraldu nájde, ona ho ale odmieta a kňaz ju vydáva 
bez milosti na smrť. Quasimodo zvrhne Frolla z chrámovej veže a sám umiera objímajúc už mŕtvu 
Esmeraldu v hrobke. Každý z týchto troch mužov ju však miloval inak: Frollo posadnuto, Phoebus žiadostivo 
a Quasimodo úprimne a čisto. Podnetom k napísaniu románu bolo slovo osud, ktoré našiel Hugo napísané 
na stene vo veži. 
 

• Nemecká literatúra 
 

• Jakub a Wilhelm Grimmovci (rozprávkari) 
• Heinrich Heine (Kniha piesní, Obrazy z ciest, Nemecko, Zimná rozprávka) 
• Johann Christoph Friedrich Schiller  

Predstaviteľ nemeckej preromantickej literatúry. V Nemecku sa utvorilo literárne hnutie Sturm und Drang 
(búrka a vzdor) – proti spoločenskej nespravodlivosti, útlaku, neslobode  a pokrytectvu. Okrem Schillera bol 
členom tohto hnutia aj Goethe. Friedrich Schiller sa preslávil ako dramatik. Debutoval drámou Zbojníci, 
v ktorej vystupuje typický romantický hrdina Karol Moor, vodca zbojníkov búriaci sa proti spoločnosti. 
K vrcholom jeho diela patrí aj dráma Viliam Tell. Tu zachytáva boj švajčiarskeho ľudu proti Habsburskej 
nadvláde. Schiller sa venoval aj poézii a je tiež autorom Ódy na radosť, básne, na ktorej slová 
skomponoval Beethoven svoj chór k IX. symfónii, a ktorá je dnes hymnou Európskej únie. 
 

• Johann Wolfgang Goethe  
Je považovaný za najväčšieho nemeckého básnika, ale jeho rozhľad a záujmy ďaleko presahovali oblasť 
poézie. Zaujímal sa o filozofiu, prírodné vedy, politiku, históriu a ľudovú slovesnosť nemeckého národa.  
Literárne uznanie si získal románom Utrpenie mladého Werthera. Námetom pre tento ľúbostný román vo 
forme listov bola autorova nešťastná láska k Charlotte Buffovej. Hlavným hrdinom je maliar Werther. 
V listoch priateľovi Viliamovi opisuje svoju hlbokú lásku k Lotte, zasnúbenej s jeho priateľom Albertom, za 
ktorého sa napokon aj vydá. Autor sa pokúsil vykresliť vnútornú rozorvanosť hlavného hrdinu, ktorý sa 
zamiloval do ženy svojho priateľa, a keďže nevidí nijaké východisko zo svojej situácie, jeho zúfalstvo ho 
doženie až k samovražde. Oproti klasicistickým tragickým hrdinom, ktorí sa riadia výlučne rozumom 
a rozhodujú sa pre povinnosť, Werther sa stáva obeťou svojich citov. V postave Werthera vyjadril autor 
pocity celej generácie.  
 
Faust  
Veršovaná dráma Faust patrí nielen k vrcholom Goetheho tvorby, ale svetovej literatúry vôbec. Stredoveký 
námet o učencovi Faustovi, ktorý zapredá svoju dušu diablovi, aby dosiahol vyššie poznanie a šťastie, 
Goethe spracoval originálnym spôsobom. Usiluje sa vo Faustovi odpovedať na základné otázky zmyslu 
ľudskej existencie. 
 
Stručný dej: Faust je nespokojný s poznatkami a vedomosťami, ktoré dosiahol, pretože pochopil, že ľudské 
schopnosti na úplné poznanie človeka a sveta nestačia.  

Diabol Mefisto mu ponúkne dohodu. Splní Faustovi každé želanie pod podmienkou, že vo chvíli, keď 
Faust pocíti túžbu zastaviť čas, lebo pocítil šťastie a radosť zo života, Faustova duša bude navždy patriť 
diablovi. Faust súhlasí a vlastnou krvou podpíše dohodu. Mefisto pomocou kúziel omladí starnúceho Fausta, 
ale Faust nestojí o povrchné svetské radosti. Zaujme ho až krásna Margarétka. S diablovou pomocou sa 
s ňou zoznámi a zamilujú sa do seba. Raz, aby Margarétka mohla dlhšie ostať s Faustom, podá matke 
uspávací prášok. Neodhadne však dávku a matka umiera. Pretože Faust býva z Mefistom často na dlhých 
cestách, Margarétka, ktorá čaká s Faustom dieťa, si myslí, že Faust na ňu zabudol a v zúfalstve narodené 
dieťa utopí. Tragédiu zavŕši súboj Margarétkinho brata s Faustom, v ktorom Margarétkin brat umiera. 
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Margarétka je uväznená a odsúdená. Faust nalieha na Mefista, aby sa ju pokúsili oslobodiť. Keď však prídu 
do väzenia, Margarétka s nimi odmietne ujsť, lebo verí, že jej dušu môže spasiť iba odpykaný trest. Mefisto 
s Faustom musia ujsť bez nej a diabol, i keď nerád, priznáva že utrpel porážku. 

V druhom dieli sa Mefisto usiluje rozptýliť Fausta, aby zabudol na Margarétku, a tak mu pomáha 
v neúspešnom pokuse vytvoriť umelého človeka, prevedie ho podmorskou ríšou a sprostredkuje mu sobáš 
s najkrajšou ženou staroveku – trójskou Helenou. Faustovi a Helene sa narodí syn, ale zahynie podobne ako 
Ikaros, keď sa pokúsi lietať. Napokon za svoje služby cisárskemu dvoru dostane Faust od cisára do daru 
neúrodnú bažinatú zem, aby ju zužitkoval pre ľudí. Pomocou diabolských síl Faust túto zem zúrodní. 

Mefisto si myslí, že vyhral, ale mýli sa. Faust totiž dosiahol pocit šťastia a naplnenia života tým, že 
niečo nezištne urobil pre druhých ľudí. Preto síce umiera, ale jeho duša slobodná stúpa do výšok, kde na ňu 
čaká tá, čo bola kedysi Margarétkou. 
 

• Ruská literatúra 
• Alexander Sergejevič Puškin  

Puškin je tvorcom novej ruskej literatúry a celá veľká realistická ruská literatúra 19. storočia stojí na 
základoch, ktoré vybudoval. Puškin bol vášnivým zástancom slobody v spoločnosti i literárnej tvorbe a pre 
toto svoje presvedčenie strávil niekoľko rokov života vo vyhnanstve na juhu Ruska. No sloboda literárnej 
tvorby bola pre Puškina len jedným predpokladom kvalitného diela. Tým druhým, nemenej podstatným, 
bola disciplína a autokritika.  

I keď je prvá polovica jeho tvorby v romantickom duchu, dokázal v neskoršom období romantizmus 
prekonať a bol prvým ruským spisovateľom, ktorý razil cestu nastupujúcemu realizmu. Žiaľ, jeho život 
vyhasol privčas, na čom mali najväčší podiel intrigujúci obmedzení petrohradskí aristokrati, ktorí 
vyprovokovali Puškinov súboj so synom holandského veľvyslanca d´Anthesa. V tomto súboji bol Puškin 
ťažko ranený a krátko nato zraneniam aj podľahol. 
(Kaukazský zajatec, Bachčisarajská fontána, Cigáni, Eugen Onegin, Kapitánova dcéra, Piková dáma, 
Poviedky Belkina, Boris Godunov) 
 
Eugen Onegin – autor ho písal 9 rokov, román vo veršoch, v ktorom sa prelínajú romantické a realistické 
prvky. Puškin v ňom vytvoril typ „zbytočného človeka“ – neschopného nájsť svoje miesto v spoločnosti 
a osobné šťastie, lásku, pokoj a naplnenie života. Realisticky zachytáva vidiecky a mestský život. Eugen 
Onegin je typom ľahkomyseľného a životom znudeného petrohradského elegána, salónneho leva. Je síce 
miláčikom spoločnosti, ale sám cíti prázdnotu. Nie je však schopný čokoľvek s tým urobiť.  
Kto je Eugen Onegin? 

Eugen Onegin – mladý inteligentný, bystrý, sčítaný a vzdelaný muž, obletovaný ženami 
i pätolízačmi, ktorí sa túžili vyhrievať v žiare jeho šarmu a duchaplnosti, ústredná postava bálov 
a spoločenských večierkov petrohradskej smotánky.  

Lenže to, čo mu spočiatku lichotilo, záujem, obdiv a pozornosť, ktorými bol zahŕňaný svojím okolím, 
ho čoskoro uvrhlo do stereotypu a nudy. Petrohradská smotánka bola plná prázdnych ľudí, ktorí sa často 
okrem svojho šľachtického pôvodu nemali čím popýšiť. Pretvárka, falošné medziľudské vzťahy či obyčajná 
hlúposť ľudí, čo sa úporne snažili pôsobiť múdro a neobyčajne, čoskoro Onegina otrávili natoľko, že sa začal 
vyhýbať spoločnosti a chvíľu si myslel, že uspokojenie nájde v múdrosti vyčítanej z kníh. Ibaže zistil, že 
s knihami je to podobné ako s ľuďmi. V textoch bolo obvykle niekoľkonásobne viac hlušiny než naozaj 
originálnych objavných myšlienok, kvôli ktorým by bolo zahodno si kaziť zrak. Celkom preto uvítal, keď mu 
oznámili, že po svojom nedávno umretom strýkovi zdedil statok na vidieku. Bez dlhého váhania tam 
odchádza, rozhodnutý prežiť zvyšok života v ústraní a láskavom, pokojnom náručí prírody.  

Istý čas trávi v nečinnosti, no zakrátko ho príde navštíviť mladý šľachtic zo susedstva, romantický 
básnik Vladimír Lenskij. Onegina zjavne baví s istou dávkou škodoradosti sledovať Lenského idealizmus, 
nadšenie a zápal, s akými prezentuje svoje názory v ich spoločných rozhovoroch, ale obľúbi si ho a nič mu 
nevyvracia.  

Lenskij je zasnúbený z dcérou ďalšieho miestneho statkára, Oľgou, a jedného dňa pozve Onegina 
k Oľginým rodičom na návštevu. Oneginovi sa dostane privítania, aké podľa statkárovej rodiny patrí 
petrohradskému levovi salónov. Všetci ho obdivujú, ale najviac Oľgina sestra Tatiana. Na prvý pohľad sa do 
Onegina zaľúbi.  

Tatiana je načisto v moci sentimentálnych románov. Na rozdiel od veselej a prostoduchej Oľgy 
Tatiana celé hodiny vysedáva nad tuctovými ľúbostnými príbehmi a rojčí o svojom princovi, ktorý ju 
vyslobodí z nudného, vidieckeho života. Keď zbadá Onegina, je presvedčená, že táto chvíľa práve nadišla a 
podľa románových schém mu napíše srdcervúci list, v ktorom mu vyzná lásku. 

Keď si Onegin list prečítal, nevedel, či sa má Tatianinej naivite smiať, alebo nad ňou zaplakať. Bolo 
mu ale úplne jasné, že s Tatianou nebude nikdy vedieť žiť, nieto ju ešte milovať. Napokon, ani ona vlastne 
nemilovala Onegina, ale dajakého vysnívaného románového hrdinu, ktorého si v Oneginovi stelesnila. Na 
nasledujúcom bále si Onegin Tatianu ani nevšimne a tancuje celý večer s Oľgou, aby si Tatiana nerobila 
zbytočné nádeje. Lenže veselú a rozpálenú Oľgu v Oneginovom náručí žiarlivo sleduje Lenskij. Keď si 
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Onegin všimne Lenského hlúpu žiarlivosť, najeduje sa a na just vykrúca v tanci Oľgu ešte viac. Rozzúrený 
Lenskij z bálu ostentatívne odíde a na druhý deň pošle k Oneginovi sekundanta s výzvou na súboj. 

Čo mal Onegin robiť? Ušiel od jedného druhu hlúposti z mesta k inému na vidiek. Chvíľu váha, no 
napokon so súbojom súhlasí. Lenskij ani poriadne nezacieli a už je mŕtvy. 

Je jasné, že po tom všetkom musí Onegin odísť. Niekoľko rokov cestuje po svete, a keď sa vráti do 
Petrohradu, na jednom bále sa náhodne stretáva s Tatianou. Vydali ju medzitým za akéhosi starnúceho 
generála. Z Tatiany je už zrelá žena, na míle vzdialená romanticky rojčiacej dievčinke, a keď ju takú, navyše 
krásnu a pôvabnú uvidí Eugen, náhle sa v ňom prebudí cit, o ktorom si myslel, že ho už nikdy nebude 
schopný. Tentoraz list napíše Tatiane on. Stretnú sa, ale Tatiana, aj keď Onegina stále tajne miluje, nie je 
ochotná zradiť svojho manžela a Onegina odmieta. 
 

• Michail Jurievič Lermontov (Démon, Hrdina našich čias) 
 

• Poľská literatúra 
Adam Mickiewicz (Konrád Wallenrod, Pán Tadeáš) 
 

• Maďarská literatúra 
Sándor Petöfi (Obeste kráľov, Apoštol) 
 

• Literatúra USA 
Edgar Allan Poe (Havran, Vraždy na Ulici Morgue, Jama a kyvadlo, Zánik domu Usherovcov) 
 

• Česká literatúra 
Karel Jaromír Erben (Kytice – zb. 13 básní, prevažne balád o svete a morálnych zásadách spoločnosti). 
Karel Hynek Mácha  
Predstaviteľ českého romantizmu. Prežil krátky, no búrlivý život. Bol typickým romantickým autorom so 
sklonmi k tuláctvu a samotárstvu. Študoval právo v Prahe a popri tom hrával ochotnícke divadlo. Tam sa 
zoznámil aj so svojou budúcou ženou, plytkou, hoci krásnou herečkou Lori, ktorá ťažko niesla básnikovu 
chudobu, ako aj  jeho ustavičné spory s literárnou kritikou, ktorá vo svojej dobe nedorástla na úroveň 
Máchovej poézie. Krátko po narodení syna a necelý rok po vydaní Mája, ktorý súdobá česká kritika doslova 
zmietla zo stola, vo veku 26 rokov básnik podľahol chorobe, chudobe a krajnému vyčerpaniu. 

 
Máj 
Lyrickoepická básnická skladba pozostávajúca zo 4 spevov a 2 medzihier (intermezzá). Kompozične je 
postavená na kontraste: na jednej strane prebúdzajúca sa májová príroda kypiaca životom, na strane druhej 
osud Viléma, zbojníka, ktorý je za vraždu svojho otca odsúdený na smrť a čaká na popravu. 
 
Stručný dej: Mladého Viléma vyhnali z domu, a tak odchádza do hôr, aby sa stal vodcom zbojníkov. Po čase 
sa jeho milú Jarmilu pokúsi zviesť jeho otec a Vilém ho v roztržke zabije bez toho, aby vedel, o koho ide. 
Viléma uväznia a v cele čaká na popravu. Keď sa ho Jarmila pri jazere nedočká, v zúfalstve sa utopí. Osud 
a slepá spravodlivosť, ktorej vykonávatelia nehľadia na okolnosti spáchaného činu, zapríčinia tragickú smrť 
mileneckej dvojice. Aby autor podčiarkol, na koho strane stojí, posledný spev končí zvolaním: „Hynku! 
Viléme! Jarmilo! 

 
Prvý spev začína sugestívnym opisom májovej prírody, pričom autor pomocou starostlivo koncipovaných 
básnických obrazov naznačuje bytostnú prítomnosť lásky vo všetkom živom navôkol. 

 
Byl pozdní večer – první máj – 
večerní máj – byl lásky čas. 
Hrdliččin zval ku lásce hlas, 
kde borový zaváněl háj. 
O lásce šeptal tichý mech; 
květoucí strom lhal lásky žel, 
svou lásku slavík růži pěl, 
růžinu jevil vonný vzdech. 
Jezero hladké v křovích stinných 
zvučelo temně tajný bol, 
břeh  je objímal kol a kol; 
a slunce jasná světů jiných 
bloudila blankytnými pásky, 
planoucí tam co slzy lásky. 

 

Ouplné lůny krásná tvář – 
tak bledě jasná, jasně bledá, 
jak milence milenka hledá – 
ve růžovou vzplanula zář; 
na vodách obrazy své zřela, 
a sama k sobě láskou mřela. 
(…) 
Nejzáze stíní šero hor, 
tam bříza k boru, k bříze bor 
se kloní. Vlna za vlnou 
potokem spěchá. Vře plnou – 
v čas lásky – láskou každý tvor. 
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V treťom speve odvádzajú Viléma na popravu. Dojatý k slzám sa lúči naposledy s krajinou, ktorá je 
láskavejšia a chápavejšia než samotní ľudia. Vie, že všetku túto krásu za niekoľko minút navždy stratí, tak, 
ako navždy stratil svoju milú. Niet tu viery v ľudský súcit, niet tu nádejí na večný život po smrti. Je len rodná 
zem, jediná, ktorej sa Vilém cíti byť naozajstným synom. 
 
Kritika vyčítala Máchovi prílišný subjektivizmus, ktorý vraj odpútava pozornosť od vlasteneckých povinností. 
Nevšimli si pritom, že vlasť nie je iba krajina, jej história, kultúra či tradície, ale predovšetkým ľudia, ktorí 
v nej žijú, a podstatná je predovšetkým kvalita vzťahov, ktoré si utvárajú s inými ľuďmi. Mácha len poukázal 
na to, že ak blízkych ľudí niet, ostáva iba zem, ktorá je pre človeka odvrhnutého spoločnosťou poslednou, 
ale významnou istotou. A pokiaľ ide o básnickú formu Mája, dnes nikto z literárnych teoretikov či historikov 
nepochybuje o tom, že Máj sa stal prvou básňou modernej českej poézie a predbehol tak literárny vývin 
takmer o sto rokov. 
 
Božena Němcová (Pohorská vesnice, V zámku a podzámčí, Chýže pod horami, Babička). 
 
 

v Úloha č. 2 
 
Veta 
 
Veta je gramaticky usporiadané spojenie slov, ktoré vyjadruje ucelenú myšlienku. 
Vety delíme: 

I. podľa obsahu:  
1. oznamovacia – vyjadruje oznámenie, píšeme za ňou bodku (Táto kniha je veľmi poučná.) 
2. opytovacia – vyjadruje otázku, píšeme za ňou otáznik (Páči sa táto pieseň?) 
3. rozkazovacia – vyjadruje rozkaz (sloveso v rozkazovacom spôsobe), píšeme za ňou 

výkričník (Napíš si domáce úlohy!) 
4. želacia – vyjadruje želanie, píšme za ňou výkričník alebo bodku (Nech je tak!) 

 
II. podľa členitosti:  

1. dvojčlenná – gramatické jadro tvorí prísudok a podmet (vyjadrený alebo nevyjadrený), veta 
sa dá rozčleniť na prísudkovú a podmetovú časť 

 
Moja mama / varí obed.                    (on)           Píše domácu úlohu. 
podmetová časť            prísudková časť                            podmetová časť            prísudková časť 
 

 
2. jednočlenná – gramatické jadro tvorí vetný základ, veta sa nedá rozčleniť na prísudkovú 

a podmetovú časť 
 

Včera husto snežilo.         Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. 
                               gramatické jadro                                            gramatické jadro 

 
III. podľa zloženia: 

1. jednoduchá veta – vyjadruje jednu myšlienku; obsahuje jeden prisudzovací sklad; 
a) holá – obsahuje len prísudok a podmet (vyjadrený alebo nevyjadrený), 
b) rozvitá – okrem prísudku a podmetu obsahuje aj ďalšie vetné členy. 

 
2. súvetie – vyjadruje dve a viac myšlienok; obsahuje dva a viac prisudzovacích skladov; 
a) jednoduché – obsahuje dva prisudzovacie sklady, 
b) zložené – obsahuje tri a viac prisudzovacích skladov. 
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Maturitné zadanie 7 
 

v Úloha č. 1 
 

• Slovenský romantizmus 
 

  V 30-tych a najmä 40-tych rokoch 19. storočia preniká aj do Uhorska kapitalizmus a začína sa 
vytvárať trieda buržoázie. Revolučné nálady a politické boje vyvrcholili v revolúciách r. 1848, ktoré znamenali 
koniec feudalizmu v Európe.  

Aj na Slovensku sa formuje mladá pokroková generácia, tzv. Mladé Slovensko. Činnosť mladej 
slovenskej generácie sa sústreďovala v študentských samovzdelávacích spolkoch. Najvýznamnejšou z nich 
bola Spoločnosť česko-slovanská na bratislavskom evanjelickom lýceu. Najbohatšiu činnosť vyvinula 
spoločnosť pod vedením Ľudovíta Štúra. Keďže Ľ. Štúr aj ako profesor viedol mládež k vlastenectvu, roku 
1843 ho odvolali z katedry a zbavili profesúry. Jeho najhorlivejší prívrženci demonštratívne odišli z Bratislavy 
na štúdiá do Levoče. Pri tejto príležitosti zložil J. Matúška text hymnickej piesne (na melódiu ľudovej 
pesničky Kopala studničku, pozerala do nej) Nad Tatrou sa blýska. 

  Ľ. Štúr sa stal vedúcou osobnosťou mladej generácie. Podarilo sa mu vychovať uvedomelú 
generáciu, ktorú nazývame štúrovcami.  

Najvýznamnejším kultúrnym činom mladej generácie bolo uzákonenie spisovnej slovenčiny. 
K rozhodnutiu došlo r. 1843 na schôdzke Štúra, Hurbana a Hodžu v Hlbokom. Za základ spisovnej 
slovenčiny si zvolili stredoslovenské nárečie a fonetický pravopis (píš ako počuješ). Štúrovci nevytvorili len 
jazyk, ale aj modernú slovenskú literatúru. Slovenská romantická literatúra je obsahom i formou národná, 
spätá s ľudom. Najvýznamnejšími predstaviteľmi Štúrovej školy boli básnici Samo Chalupka, Janko Kráľ, 
Andrej Sládkovič, Ján Botto a prozaici Jozef Miloslav Hurban a Ján Kalinčiak. Vo svojich dielach uplatňovali 
estetiku romantizmu. Ich vzorom už nebola antická literatúra, ale ľudová slovesnosť. Z ľudovej slovesnosti 
prevzali rýmy, reč, štylistické prostriedky, tematiku, žánre (napr. balada, ľudová pieseň). Dôraz kládli na 
národný charakter literatúry, postavy si volili z ľudu. Hrdinov literárnych diel často idealizovali a venovali sa 
takým témam, pomocou ktorých mohli vyjadriť svoje túžby a ideály. Takýmito témami boli napr. revolučné 
nálady, idea vlastenectva, boj za slobodu, kladné hodnoty ľudu a pod. Hlavným literárnym druhom sa stala 
poézia. Typickým žánrom sa stala lyrickoepická básnická skladba. Vznikajú tiež nové žánre (duma, 
krakoviak), ale aj ponášky na ľudovú pieseň a balady. Spolu s jazykom ľudovej piesne preberajú štúrovci 
aj jej veršovú výstavbu, obrazy a námety z ľudovej slovesnosti.  

V menšom rozsahu sa rozvíja i próza, najmä historické povesti (Jozef Miloslav Hurban) a kratšie 
prózy zo súčasnosti so satirickým tónom (Ján Kalinčiak). Dráma oproti iným literárnym druhom 
nezaznamenala podobný rozvoj. 

 
Romantizmus uprednostňoval a zdôrazňoval city, obrazotvornosť, idealizmus, fantáziu a veľké vášne. 
Uviedol do literatúry ľudí z nižších spoločenských vrstiev a prvky hovorovej reči. Európska romantická 
literatúra vytvorila nového hrdinu, ktorý bol v ustavičnom rozpore so súčasnou spoločnosťou. Cítil sa ako 
osamelý cudzinec a zostal nepochopený. V porovnaní so západnými literatúrami v dielach našich autorov 
prevažuje nad osobnými citmi láska k vlasti a zdôrazňovanie významu ľudovej slovesnosti. Zo 
slovenských romantických básnikov sa vo svojich dielach najviac priblížil tomuto typu nového hrdinu Janko 
Kráľ. 

 
• Ľudovít Štúr (1815 – 1856)  

Bol vedúcou osobnosťou slovenského národného života a výraznou mierou ovplyvnil národné dianie a 
politický život svojej doby. Pôsobil ako politik, novinár, básnik, jazykovedec, literárny teoretik a kritik. 
Uvedomoval si, že len osvetovou prácou neodstráni príčiny biedy a zaostalosti. Došiel k presvedčeniu, že 
najväčším zlom a príčinou biedy je feudalizmus, preto bojoval za jeho odstránenie. Požadoval zrušenie 
robôt, zdanenie šľachty, zveľadenie obchodu a priemyslu, rozšírenie školstva a iné. V roku 1847 sa stal 
poslancom za mesto Zvolen na uhorskom sneme. Vo svojich pamätných snemových rečiach (Reč na 
uhorskom sneme) prvý žiadal zrušenie poddanstva a slovenské národné školstvo. 

 Mimoriadny význam majú najmä Štúrove jazykovedné diela, ktorými sa zaslúžil o uzákonenie spisovnej 
slovenčiny – Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí (1846) a Náuka reči slovenskej 
(1846).  

Sklamaný neúspechom revolúcie sa utiahol do ústrania v Modre, kde žil pod policajným dozorom. Tu 
sa nešťastne zranil pri poľovačke a na následky zranenia zomrel.  

Po jeho smrti vyšlo dielo Slovanstvo a svet budúcnosti, ktoré napísal po nemecky (v slovenčine 
vyšlo až roku 1994). Dielo obsahuje sklamanie z výsledkov revolúcie, kritiku rakúskej monarchie a vieru v jej 
rozpad. 
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Jazykovedná a literárno-teoretická činnosť 

Potrebu uzákonenia nového spisovného jazyka odôvodnil v spise Nárečja slovenskuo a potreba 
písňja v tomto nárečí. V ňom dokazoval, že za samostatný národ možno považovať iba ten celok, ktorý má 
vlastnú jazykovú, duchovnú a materiálnu svojbytnosť. Ako vynikajúci jazykovedec sa prejavil v diele Náuka 
reči slovenskej, v ktorej podal novú gramatiku. V literárno-teoretickom diele O národných piesňach 
a povestiach plemien slovanských sprostredkoval štúrovským básnikom vzor a inšpiráciu v ľudovej 
slovesnosti. 
 
Publicistika 

Začiatkom roka 1845 dostal Štúr povolenie vydávať noviny. Jeho Slovenskje národňje novini 
s literárnou prílohou Orol tatránski sa stali aktuálnym odrazom národného života. Boli to prvé slovenské 
politické noviny, ktoré ponúkali informácie o hospodárskych a kultúrnych problémoch. Na ich stránkach sa 
objavili požiadavky na zrušenie poddanstva, zdanenie šľachty, zveľadenie obchodu a priemyslu a rozšírenie 
národného školstva. 
 
Politická činnosť 

Príčinu biedy slovenského ľudu videl vo feudálnom zriadení a neúmerných poddanských 
povinnostiach. Za ich zrušenie bojoval i ako poslanec za mesto Zvolen na Uhorskom sneme. 

Na podnet Štúra, Hurbana  Hodžu sa v máji 1848 v Liptovskom Mikuláši zišli predstavitelia 
národného hnutia a vypracovali Žiadosti slovenského národa, v ktorých žiadali uplatnenie slovenčiny 
v úradoch a na školách a autonómiu Slovenska v rámci Uhorska. Keď sa situácia zradikalizovala a Maďari 
sa rozhodli ozbrojene vystúpiť za svoje práva (rovnocenné postavenie Uhorska a Rakúska), Štúr predložil 
slovenské požiadavky Kossuthovi a navrhol mu spoločný postup pod podmienkou, že Uhorský snem vyhovie 
slovenským požiadavkám. Maďari to odmietli a vydali na Štúra, Hurbana a Hodžu zatykač, pred ktorým 
utiekli do Prahy, kde sa konal Všeslovanský zjazd. Na zjazde sa mal dohodnúť spoločný postup Slovanov 
v revolúcii. Viedenská vláda dala zjazd rozohnať a Štúr na čas odchádza do Chorvátska, kde sa pokúša 
získať prostriedky na vyzbrojenie slovenských dobrovoľníkov. 

V septembri 1848 vznikla vo Viedni Slovenská národná rada na čele so Štúrom, Hurbanom 
a Hodžom, ktorej úlohou bolo zorganizovať povstanie. Slováci sa postavili na stranu Viedne proti Maďarom, 
pretože viedenská vláda Slovákom za lojalitu prisľúbila splniť ich požiadavky. Ukázalo sa však, že to bol zo 
strany Viedne iba šikovný taktický ťah. Maďarské povstanie bolo potlačené, no slovenské požiadavky 
splnené neboli. Naopak, nad Štúrom, Hurbanom a Hodžom bol vyhlásený policajný dozor. Pre Štúra to bolo 
obrovské sklamanie. Stratil vieru v to, že slovenský národ bude v budúcnosti sám schopný uplatniť svoje 
národné práva. V diele Slovanstvo a svet budúcnosti očakáva pomoc od ostatných slovanských národov, 
najmä od Ruska, a stavia sa za ich politické zjednotenie. 

Aj keď Slováci nedosiahli v revolúcii splnenie svojich Žiadostí, bolo to naše prvé vystúpenie za 
národné požiadavky so zbraňou v ruke. 
 
Básnická tvorba 

Najznámejšia je jeho zbierka Spevy a piesne, ale treba objektívne priznať, že jeho básne 
mnohokrát nedosahujú ani priemernej úrovne a v nijakom prípade nedosahujú kvalitu vrcholov romantickej 
básnickej tvorby, povedzme, Janka Kráľa, Andreja Sládkoviča či Jána Bottu. 
 

Posledné roky života prežil Štúr v Modre, kde i zomrel na následky nešťastného zranenia pri 
poľovačke. Napriek mnohým chybám a omylom, ktorých sa pri svojej mnohostrannej činnosti dopustil, 
môžeme len obdivovať jeho neuveriteľnú vytrvalosť a nezlomnosť v boji za slobodu národa, ktorý, žiaľ, 
pravdu povediac, v mnohých prípadoch o ňu ani nestál a vystačil si s fľašou slivovice či s onou povestnou 
misou šošovice, za ktorú by neraz predal aj vlastné korene. Štúr zaiste nebol ideálnou postavou našich 
národných dejín, ale bezpochyby výnimočnou a svojím životom si zaslúžil našu úctu.  
 

• Janko Kráľ (1822 – 1876) je tvorcom slovenskej romantickej balady.  
Bol najosobnejším a súčasne najrevolučnejším básnikom Štúrovej školy. Svojou básnickou tvorbou sa 

najviac priblížil európskemu romantizmu. 
 Literárne začal tvoriť počas štúdií na bratislavskom evanjelickom lýceu. Jeho prvé básne v slovenčine 
boli uverejnené v Hurbanovom almanachu Nitra a vzbudili veľkú pozornosť a obdiv. Po zosadení Ľudovíta 
Štúra z katedry bol medzi tými študentmi, ktorí podpísali protest a odišli z Bratislavy. 
 Janko Kráľ bol zložitou osobnosťou a podobne zložitá bola aj jeho poézia. Vrstovníci ho nechápali, zdal 
sa im príliš tajomný, radikálny, preto ho volali "divným Jankom". 

Dielo Janka Kráľa sa nezachovalo celé, mnohé jeho básne sa stratili alebo sa zachovali iba 
pozmenené. 
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V tvorbe nadviazal na slovenský folklór, opisoval nálady romantického samotára i rebela, spojil 
osobný zážitok s osudom národa. Pre jeho básne je typické, že zachytával svoje vlastné pocity a myšlienky, 
ktoré sú myšlienkami štúrovskej generácie.  
 
Básnickú tvorbu Janka Kráľa môžeme rozdeliť na: 
- piesne a balady inšpirované ľudovou slovesnosťou (Zverbovaný, Zakliata panna vo Váhu a divný 

Janko – hrdina zomiera pre rozpor medzi vidinou a skutočnosťou; citovosťou je balada romantická, 
zobrazením života realistická; Janko je typický romantický hrdina – samotár, vnútorne rozorvaný, 
v kontraste s jeho pocitmi stojí príroda a jej idylický pokoj; zdrobneninami vyvoláva pocit lásky 
k rodnému kraju; jeho najbližší ani dedinčania ho nechápu, toto nepochopenie spôsobuje jeho samotu 
a úteky do prírody, v závere prvej časti sa mení na baladického hrdinu, ktorý sa rozhodne zachrániť 
zakliatu pannu vo Váhu; v druhej časti panna láka Janka do váhu a on sa doň vrhne, aby ju zachránil a 
v zápase o svoj sen zomiera; vo vodách Váhu nachádza smrť a splýva s prírodou; ideou balady je 
šľachetná obeť za blížneho); 

- subjektívnu a reflexívnu lyriku (Duma bratislavská, Orol, Orol vták); 
- básne s jánošíkovskou tematikou (Janko Žobrák, Zbojníkova balada); 
- revolučnú a politickú lyriku (Šahy, Krajinská pieseň, Jarná pieseň, Slovo). 
   
 

v Úloha č. 2 
 
Kodifikácia spisovného jazyka 
 
 Slovenský jazyk pochádza z praslovančiny. Praslovančinou nazývame jednotný slovanský jazyk, 
ktorým hovoril ľud na sever od Karpát. V roku 863 prišli na územie Veľkej Moravy, na prosbu nitrianskeho 
kniežaťa Rastislava, solúnsky bratia Cyril (Konštantín Filozof) a Metod.  
 Na základe malých písmen gréckej abecedy vytvorili prvé slovanské písmo hlaholiku. Názov 
dostalo toto písmo podľa staroslovienskeho slova glagolo (hláska/ slovo). Cyrilika je druhé staroslovienske 
písmo. Je zostavené z veľkej gréckej abecedy a z niektorých písmen hlaholskej abecedy. Zostavili ju žiaci 
Konštantína a Metoda na začiatku 10. stor.  
 Veľkomoravská ríša sa rozpadla v 10. stor. Slovensko sa na ďalších 1000 rokov dostalo pod 
nadvládu uhorského štátu. Úradnými jazykmi sa stali latinčina a nemčina, od konca 14. stor. biblická čeština, 
ktorú rozširovali slovenskí študenti študujúci v Prahe, husitské vojská a českí protestanti, ktorí sa usadili na 
Slovensku.  
 V 17. storočí Vavrinec Benedikt Nedožerský vo svojej po latinsky písanej Gramatike českej 
nabáda Slovákov, aby rozvíjali svoj jazyk.  
 Jozef Ignác Bajza sa začiatkom 18. storočia pokúsil písať po slovensky, ale jeho jazyk bol spojením 
slovenských jazykových prvkov a češtiny.  
 Zaviesť Slovákom spisovný jazyk sa podujal v roku 1787 Anton Bernolák so svojimi vrstovníkmi. A. 
Bernolák upravil kultúrnu západoslovenčinu. Kodifikoval západoslovenské nárečie z okolia Trnavy. Pravopis 
zaviedol podľa výslovnosti (píš ako počuješ). Odstránil niektoré tradičné bohemizmy, t. j. pôvodne české 
slová. 
 
Niektoré zásady bernolákovskej kodifikácie: 
1. Odstraňuje sa y/ý, ponecháva sa len i/í. 
2. Mäkkosť ď, ť, ň, ľ sa vždy označuje. 
3. Veľkém písmená sa píšu pri všetkých podstatných menách a pri iných výrazoch, ktoré sa vzťahujú na 

osoby. 
4. Predložky s a z sa píšu podľa výslovnosti. 
5. Hlásku j píše ako g. 
6. Zavádza skupinu šč. 
7. Hlásku v píše ako w. 
 Spisovnú slovenčinu uzákonil Ľudovít Štúr na základe stredoslovenského nárečia v roku 1843 
spolu s M.M. Hurbanom, M.M. Hodžom na Hurbanovej fare v Hlbokom. Pri úprave pravopisu sa aj Štúr 
pridŕžal zásady píš ako počuješ. 
 Pri výbere strednej slovenčiny za spisovný jazyk bral Ľ. Štúr do úvahy, že stredoslovenské nárečia: 

• sú najrozšírenejšie a najpoužívanejšie zo všetkých slovenských nárečí, 
• prejavujú najväčšiu životaschopnosť, 
• šíria sa aj medzi príslušníkov iných nárečí. 

 
Základné znaky štúrovskej spisovnej slovenčiny 

1. nemá písmená y, ý, všade sa píše i, í, 
2. rozdiel medzi zvukmi d, t, n, l sa všade graficky vyznačuje, 
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3. dvojhláska ô sa rozpisuje ako uo, 
4. dvojhlásky ia, ie sa píšu ako ja, je, 
5. nemá ľ, len l (něděla, laví), 
6. nemá ä, namiesto toho používa a alebo e (svatí, najme), 
7. dôsledne dodržiava rytmický zákon (hlása), 
8. základný tvar minulého času má podobu mau, volau namiesto dnešného mal, volal a iné. 

 
Na podporu novej spisovnej slovenčiny vydával Ľ. Štúr Slovenskje národňje novini a diela Nárečja 

slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí a Nauka reči slovenskej (1846).  
 V roku 1851 došlo k dohode medzi bernolákovskou a štúrovskou generáciou v Bratislave. Dohodli sa 
na jednotnej podobe spisovnej slovenčiny. 
 Na podporu jednotnej podoby spisovnej slovenčiny vyšla Krátka mluvnica slovenská (M. Hattala, 
1852), pravopis postavil na historickom základade písania i, í – y, ý.  
 V r. 1863 – založenie Matice slovenskej. Sídlom Matice slovenskej sa stal Martin a jej prvým 
predsedom Štefan Moyzes. Odvtedy bol Martin centrom slovenského národného života a významné 
postavenie si udržal až do roku 1918.  
 Obdobie od založenia Matice slovenskej (1863) až do jej zrušenia dostalo názov matičné obdobie 
(matičné roky). Matica slovenská zohrala v dejinách slovenského národa a kultúry významnú úlohu. 
Vydávala ľudovýchovnú literatúru, kalendáre, učebnice, vedecké rozpravy, udeľovala štipendiá a snažila sa 
podporovať rozvoj umeleckej tvorby a kultúrneho života. 

Ø Tri slovenské gymnáziá: 
- r. 1862 v Revúcej 
- r. 1867 v Martine 
- r. 1869 v Kláštore pod Znievom; 
- zrušené boli v r. 1874. 

Ø Matica slovenská bola zatvorená v r.1875. 
 Samo Czambel sa zaslúžil o pravopisné ustálenie spisovného jazyka (hláskoslovné, tvaroslovné 
a lexikálne javy spisovného jazyka). R. 1902 vydal Rukoväť spisovnej reči slovenskej. Podporu má 
u Jozefa Škultétyho. 

Ø Časopisy: Národné noviny, Slovenský týždenník, Slovenské pohľady, Slovenská reč, Slovenská 
literatúra, Kultúra slova... 
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Maturitné zadanie 8 
 

v Úloha č. 1 
 

• Samo Chalupka (1812 – 1883)  
Bol priekopníkom romantickej poézie v slovenskej literatúre. Bol najstarším členom Štúrovej školy a jedným 
zo zakladateľov Spoločnosti česko-slovanskej. Jeho poézia odráža hlboké vlastenecké cítenie a nadšenie 
pre boj za národnú slobodu. 
 Aj keď Chalupkovo básnické dielo nie je rozsiahle, jeho tvorba najplnšie stelesňuje umelecké požiadavky 
celej generácie. V duchu ľudovej slovesnosti stvoril novú, hrdinskú poéziu. Písal balady, romance, piesne a 
hrdinské spevy. Formálne aj obsahovo vychádzal z ľudovej slovesnosti. K jeho obľúbeným témam patril 
jánošíkovský motív a motív ľudového boja proti Turkom. Hrdinská postava bojovníka za slobodu a 
spravodlivosť vystupuje skoro vo všetkých Chalupkových básňach.  
 Z prvého obdobia Chalupkovej tvorby (do r. 1848) sú najznámejšie básne Likavský väzeň, Junák, 
Kráľohoľská. Po r. 1848 sa odmlčal. Písať začal až v matičných 60-tych rokoch. Z tohto obdobia sú známe 
básne Mor ho!, Boj pri Jelšave, Turčín Poničan, Branko a iné. 
 Vrcholným dielom Sama Chalupku je hrdinská báseň Mor ho! Jej cieľom nebolo verné zobrazenie 
histórie, ale vyjadrenie hlbokého vlasteneckého cítenia. Dej básne je stručný. Odohráva sa v 4. Storočí na 
rovinách Dunaja pod Devínom. Rímsky cisár sa tu utáborí so svojím vojskom s úmyslom podmaniť si 
Slovanov. Skupina slovenských junákov prichádza k cisárovi s posolstvom mieru. Keď cisár odmieta ich 
pozdrav a vyhlási, že si zotročí celý národ, skupina poslov sa vrhne na Rimanov s výkrikom Mor ho! Všetci 
členovia družiny padnú v boji proti presile. Slovenskí junáci si radšej zvolili smrť ako porobu. Obetovali život 
za vznešené ideály a za svoju vlasť. Báseň sa končí odsúdením vrahov a výzvou do boja za slobodu: 
 
A ty mor ho! – hoj mor ho! detvo môjho rodu, 
kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu; 
a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom: 
mor ty len, a voľ nebyť, ako byť otrokom! 
 
Báseň Mor ho! je najpôsobivejšou a najsilnejšou epickou hrdinskou skladbou romantickej literatúry. Získala 
si trvalú popularitu, jej verše vzbudzovali vlastenecké nadšenie nielen Chalupkových vrstovníkov, ale i 
mnohých ďalších generácií. Námet našiel u Šafárika v Dejinách slovanskej reči a literatúry. Chalupka vedel 
všetky svoje básne naspamäť a rád ich recitoval.  
 

• Ján Botto (1829 – 1881) bol najmladším zo skupiny štúrovských básnikov.  
Jeho poézia nadväzuje najmä na tvorbu Sama Chalupku a Janka Kráľa a završuje etapu romantizmu 
v slovenskej literatúre. 
 Rozsahom jeho dielo nie je veľké, tematicky je však veľmi pestré. Písal alegorické básne, príležitostné 
básne, ponášky na ľudové piesne, revolučné piesne, balady, veršované rozprávky a povesti i rozsiahlejšie 
básnické skladby.  
 Hlavným zdrojom jeho poézie bola ľudová slovesnosť. Našiel v nej podnety a pramene pre vlastnú 
tvorbu. Jeho prvé básne mali charakter ľudových rozprávok a piesní.  
 Charakteristickou črtou prvých Bottových básní je alegorickosť. Alegorický charakter má aj kratšia 
skladba Báj na Dunaji, ktorá predstavuje Slovensko ako "zakliatu krajinu", čakajúcu na víťaza, ktorý ju 
oslobodí. 
  
 Vyvrcholením Bottovej básnickej tvorby bola báseň K mladosti. Tu sa už oslobodil od neskutočného 
sveta rozprávok. Odsudzuje pasivitu mládeže, burcuje a volá ju do boja za nový, lepší svet. Ďalšími dielami 
sú balady Ctibor, Žltá ľalia a Margita a Besná. 
 Vrcholným dielom Jána Bottu je lyricko-epická skladba Smrť Jánošíkova, napísaná v porevolučných 
rokoch. Jánošíka nezobrazuje v bojových, hrdinských situáciách, ako je známy z ľudového podania. Bottov 
Jánošík už len s trpkosťou spomína na svoj odboj. Vlastným jadrom básne je chytenie Jánošíka, jeho 
uväznenie a poprava. Celá skladba vyjadruje náladu Bottovej generácie po neúspešnej revolúcii. Ján Botto 
v tejto skladbe využil ľudovú reč a prostriedky ľudovej slovesnosti, pričom sa mu podarilo spojiť poetiku 
folklóru s vysokým básnickým majstrovstvom. 
 V predspeve použil Botto alegóriu matky a detí, svoje verše posiela po Slovensku, ale bojí sa, že 
nenájdu ohlas, lebo Slovensko je zakliata krajina. Stretú však hôrnych chlapcov. Úvod je oslavou 
slobodného života. Autor opisuje život hôrnych chlapcov na Kráľovej holi. Dozvedajú sa o zlapaní Jánošíka, 
uvedomujú si svoj koniec, dohára aj vatra – symbol slobodného života. Jánošíka nepremohla sila, ale zrada. 
Do väzenia k nemu prichádza duša ľudu a lúči sa sním. V noci Jánošík sníva sen o mladosti a slobode. 
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Vysvetľuje, že zbíjal kvôli pravde, kladie však otázku, či kradol viac on, alebo páni. Pred popravou ho kňaz 
vyzýva, na modlitbu, no on mu odpovie, aby sa modlil za ľud. Po poprave smúti nebo i zem a celá krajina je 
ako zakliata. Ľud si rozpráva povesti o Jánošíkovi, ktorý sa preň stáva symbolom slobody. V závere sa 
Jánošík ožení s kráľovnou víl – symbolom slobody.  
 

• Andrej Sládkovič (1820 – 1872), vl. menom Andrej Braxatoris, 
patrí k najkultivovanejším slovenským básnikom. Jemu prvému sa podarilo v novej spisovnej slovenčine 
vytvoriť ucelené básnické skladby. Jeho básnické skladby Marína a Detvan sa vyznačujú dokonale 
prepracovanou formou, bohatými a pôsobivými básnickými obrazmi. 
 Marína je vrcholným dielom Andreja Sládkoviča. Je to spev o láske, kráse a mladosti. Básnik v tejto 
rozsiahlej skladbe oslávil lásku a úprimne vyslovil svoje city.  
 Skladba sa dá rozdeliť na dve časti. V prvej autor vyjadruje túžbu po kráse a spomína na dni plné lásky. 
Stelesnením krásy je preňho jeho Marína. Jeho láska k dievčine sa postupne prelína s láskou k vlasti: 
 
Vlasť drahú ľúbiť v peknej Maríne, 
Marínu drahú v peknej otčine, 
a obe v jedno objímať! 
 
Ďalšie strofy už vyjadrujú smútok, pretože básnik Marínu stráca. Mladosť nechápe ako fyzický vek, ale ako 
mladosť duše, túžbu človeka po kráse. Marína sa postupne mení na vidinu, na vílu. Na vrchu Čertova 
svadba slávia víly tajomnú slávnosť. Prichádza medzi ne aj Marína, ktorá nemôže zabudnúť na svoju lásku. 
Zúfalý hrdina blúdi popri Hrone a Marína-víla ho vábi do vodných hlbín. Básnik však premôže žiaľ, zvíťazí 
v ňom láska k rodnému kraju a k pozemskému životu. Záver skladby nevyznieva tragicky, nie je v nej už ani 
bolesť, ani trpkosť, iba spomienka na krásnu lásku.  
 
 Detvan – Sládkovič ho napísal hneď po Maríne. Dej sa odohráva v 15. storočí za vlády kráľa Matiáša. 
Skladá sa z 5 spevov: Martin, Družina, Slatinský jarmok, Vohľady, Lapačka. Autor v ňom vyzdvihuje 
krásy slovenského ľudu. Idealizuje Martina a Elenu ako symboly hodnôt ľudu.  
 V úvode Sládkovič predstavuje hlavného hrdinu, detvianskeho mládenca Martina Hudcovie: zachytáva 
jeho narodenie, zmenu z dieťaťa na mládenca, jeho záľuby. Martin zabije kráľovského sokola a zamiluje sa 
do Eleny. Elenu unesú zbojníci, ale Martin ju vyslobodí. Dej pokračuje na slatinskom jarmoku, ktorý navštívi 
aj kráľ Matiáš. Martin sa ospravedlní, že mu zabil sokola, ale vysvitne tiež, že zabil zbojníka, a tak ho kráľ 
odmení – dá mu koňa a postroj. Kráľ sa však tiež zamiluje do Eleny. Obdivuje jej krásu a snaží sa ju ohúriť 
prsteňom. Elena zostane verná Martinovi. V závere dôjde k verbovačke do Čierneho pluku. Aj Martin sa dá 
zverbovať, ale ponechá si svoj kroj, vrkoče a valašku. 
 
 

v Úloha č. 2 
 
Rečnícky štýl  
 
Rečnícky štýl je štýlom ústnej komunikácie, využíva mimojazykové prostriedky – mimiku, gestá, situáciu 
(udržiava zrakový kontakt, reaguje na zmenu nálady poslucháčov atď.).  
Funkciou rečníckeho štýlu je presviedčať, vysvetľovať, informovať, komentovať, agitovať, zapôsobiť  
na city poslucháča, využíva vyjadrovacie prostriedky umeleckej literatúry. 
Výrazové prostriedky rečníckych prejavov sú veľmi veľmi bohaté a rôznorodé. Rečnícke prejavy využívajú 
neutrálne slová, štylisticky bezpríznakové slová, emocionálne, homonymá, synonymá, všetky druhy 
obrazných pomenovaní, antonymá, ktoré zdôrazňovaním protikladných vlastností predmetov, dejov, 
myšlienok vytvárajú kontrast. Kontrast zdôrazňuje myšlienky a nabáda poslucháča, aby sa zamyslel.  
Rečnícke útvary majú kolektívneho príjemcu, len niektoré sú venované napr. oslave jedného človeka 
(gratulácia, vernisáž). 
Rečnícky štýl nie je len jazykovým štýlom, už od staroveku sa považuje za umenie. Grécky filozof Aristoteles 
ako prvý klasifikoval rečnícke útvary v 4. stor. pred n. l. (Rétorika, Poetika). 
V antike vznikol aj prvý návod na postup pri príprave rečníckeho prejavu: 

1. vyhľadávanie látky a dôkazov, 
2. usporiadanie tém, 
3. štylizácia, 
4. zapamätávanie, 
5. prednes. 

Za prvého slovenského veľkého rečníka možno považovať Ľ. Štúra, predniesol šesť slávnych rečí na 
uhorskom sneme. Najslávnejšia je tá, v ktorej vyzýval na zrušenie poddanstva.  
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Klasifikácia útvarov rečníckeho štýlu podľa funkcie 
• agitačno-propagačné (politická reč – parlamentný prejav, predvolebný prejav; súdna reč – reč 

obžaloby, reč obhajoby), 
• náučné prejavy (prednáška, referát, polemika, debata), 
• príležitostné prejavy (verejné prejavy: slávnostný prejav – jubilejný, spomienkový, gratulačný; 

rámcový prejav – privítací, záverový, otvárací, pozdravný atď.; informačný prejav – konferenciersky, 
rozkaz atď.; rodinné prejavy: sobášny, pohrebný, pri krste dieťaťa, rodinná situácia). 

 
Príležitostný prejav – je hovorenou úvahou. Jazyk ozvláštňujú výrazové prostriedky umeleckého štýlu – 
metafory, prirovnania, opakovacie figúry, ale aj rečnícka otázka, zvolania, citát atď.  

1. úvod  
ü oslovenie jubilanta, pri oslovení dávame prednosť ženám a vyššie funkčne postaveným 

osobám, 
ü objasnenie (definujeme udalosť, na ktorej sa zúčastňujeme), 

2. jadro 
ü posudzovanie, hodnotenie pojmov, 
ü analýza (rozoberanie témy, vysvetľovanie jednotlivých zložiek, hodnotenie obdobia), 
ü triedenie (porovnanie, zovšeobecnenie, podloženie citátom), 
ü predpoklad (vyslovenie predpokladu, viery, presvedčenia, hypotézy autora), 

3. záver 
ü záverečné pokyny: zhrnutie, návody, príkazy, výzvy, želanie príjemného večera, 

poďakovanie, vyjadrenie úcty atď., v krátkych príležitostných prejavoch (gratuláciách, 
prípitkoch) je zvyčajne prvá veta úvodom a posledná záverom. 
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Maturitné zadanie 9 
 

v Úloha č. 1 
 

• Svetový realizmus 
 

Koncom 18. a začiatkom 19. storočia prichádza v kapitalistickej spoločnosti k priemyselnej revolúcii a 
k veľkému rozvoju prírodných vied.  

V realizme (realizmus lat. realis – vecný, skutočný) ide predovšetkým o obraz človeka a prostredia, 
v ktorom žije a je s ním nielen v zhode, ale aj v ustavičných konfliktoch, je svojím prostredím formovaný i 
deformovaný.  

Realizmus obracia svoju pozornosť ku konkrétnemu všednému životu, k objektívnemu obrazu človeka a 
spoločnosti. Spisovateľ-realista chce svojím dielom podať obraz danej sociálnej skutočnosti, chce byť 
objektívny a z toho vyplýva aj charakter realistického diela.  

Realizmus nie je len reakciou a popieraním predchádzajúcich umeleckých smerov, ale určitým 
vývinovým stupňom. Realizmus vznikol ako reakcia na predchádzajúce umelecké smery, najmä na 
romantizmus. Snaží sa popierať jeho estetické princípy, zároveň však na ne nadväzuje. Realizmus je ďalším 
stupňom vo vývine umenia a slovnej tvorby. Realistické postavy sú zo všetkých spoločenských prostredí a 
vrstiev, počínajúc podsvetím a končiac najvyššími kruhmi aristokracie a buržoázie. V realizme sú charaktery 
vytvárané skutočnosťou doby, stávajú sa dobovými typmi. Individuálne charaktery a osudy sú konkrétne 
spoločensky podmienené. Človek žije uprostred spoločnosti ľudí, formovaný aj deformovaný ich vzájomnými 
vzťahmi. Typickou postavou realistického umeleckého diela je obyčajný človek so všednými dennými 
starosťami, v súlade i v nesúlade so svojím životným prostredím.  
 

Realistický autori nevideli východisko z krízy buržoáznej spoločnosti, stali sa jej kronikármi a kritikmi. Ich 
diela boli raz obžalobou, inokedy výsmechom, pričom vo svojich dielach často používali iróniu a satiru.  
V realistickej literatúre má prevahu próza a najčastejšie žánre sú román, novela a poviedka. 
V literatúre veľkých národov možno hovoriť o realizme už v tridsiatych rokoch 19. storočia. V anglickej 
literatúre je to predovšetkým dielo Charlesa Dickensa, vo francúzskej Honré de Balzaca, Stedhala a Gustava 
Flauberta, v ruskej N.V. Gogoľa, F.M. Dostojevského, L.N. Tolstého a A.P. Čechova. 

Všetci veľkí realisti kládli na prvé miesto pravdivé zobrazenie človeka a prostredia, v ktorom žije. Od 
spisovateľa-realistu sa žiadalo, aby jeho postavy boli skutočné a pohybovali sa v skutočnom prostredí. 
 
Realizmus vs. romantizmus 
Pokým romantizmus je prejavom vízií do budúcnosti, fantázie a nádeje na lepšiu budúcnosť, realizmus sa 
zakladá na skutočnosti a overiteľných faktoch. Realizmus nachádza svoju tematiku v súčasnom všednom 
živote, zatiaľ čo romantizmus často hľadá námety v minulosti. Hrdinom romantických diel je niečím 
výnimočný človek, individualista, ktorý nezapadá do spoločnosti toho obdobia. Realistický hrdina je zdanlivo 
všedný človek, so svojimi problémami, ktorý sa nevymyká konvenciám doby. Romantici aj realisti majú 
kritický postoj k spoločnosti a spoločenskému systému. 
 

• Anglická literatúra 
 
V anglickej literatúre bol najvýznamnejším predstaviteľom Charles Dickens (1812 – 1870). Hrdinami jeho 
diel sú veľmi často ľudia, na ktorých spáchala spoločnosť krivdu. Typickým znakom Dickensovho diela je 
láskavý humor, ktorý sa proti malomeštiactvu a zaostalosti spoločnosti mení na iróniu a satiru. 
Medzi Dickensove najlepšie diela patria romány Klub Pickwckovcov, Oliver Twist a David Copperfield.  
 
Pamäti klubu Pickwickovcov - Dickensov prvý román je mnohými kritikmi považovaný za najlepší. Autor v 
ňom majstrovsky skĺbil sociálnu kritiku a humor. Pán Pickwick je postava podobná Donovi Quijotovi vo svojej 
naivite, neschopnosti orientovať sa v reálnom živote, je to však zároveň dobrý, humánny človek. Výraznou 
postavou je aj jeho sluha Sam Weller, ktorý priniesol do románu oživenie a popularitu medzi čitateľmi. 
Dickens v románe zachytil aktuálne spoločenské problémy. 
 
Príhody Olivera Twista – jedno z najpopulárnejších diel všetkých čias. Malo už filmovú, divadelnú aj 
muzikálovú podobu.  
Téma: Zobrazenie života siroty v 19. storočí.  
Idea: Kritika zaostalosti vtedajšej spoločnosti v sociálnych otázkach a problematika detskej výchovy.  
Hlavné postavy: Oliver Twist, Fagin, Sikes, Nancy, Rose, pani Mayelieová, Monks, pán Brownlow...  
Dej: Odohráva sa prevažne v Londýne, v 19. storočí. 
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Hlavný hrdina Oliver Twist sa narodí v obecnom chudobinci. Jeho matka hneď po pôrode umiera. Oliver 
vyrastá s ostatnými sirotami v sirotinci, kde je s nimi zle zaobchádzané. Odtiaľ sa dostáva do rodiny hrobára, 
kde pracuje ako učeň. Avšak ani tam s ním nieje zaobchádzané oveľa lepšie ako v sirotinci. Napokon odtiaľ 
utečie do Londýna. Po ceste sa stretáva s Fiškusom, ktorý mu sľúbi strechu nad hlavou v Londýne. Oliver 
však končí v brlohu zlodejskej bandy, ktorej vodcom je žid Fagin. Ten ho núti kradnúť. Pri nepodarenej akcií 
Olivera chytia.  
Ujme sa ho starý pán, ktorému sa zdôverí so svojím smutným osudom. Faginová banda ho však z nového a 
láskavého domova unesie zo strachu, že by ich mohol prezradiť. Opäť ho nútia kradnúť. Pri vlámačke do 
domu starej vdovy Olivera postrelia a chytia. Stará pani Mayelieová a jej neter Rose uveria Oliverovmu 
príbehu a zachránia ho pred väzením. Ten v ich opatere začal žiť šťastný život. Nancy tajne vypočuje 
rozhovor medzi Faginom a Monksom, z ktorého sa dozvie o pravom pôvode Olivera.  
Toto tajomstvo zverí Rose a jej priateľom, začo ju Sikes zabije. Vysvitá, že Oliver je synom najlepšieho 
priateľa pána Brownlowyho a jeho lásky Agnes, ktorú si nikdy nevzal, pretože zomrel, a tiež bratom Monksa, 
ktorý sa spolčil s Faginom, aby ho odstránil a zabral jeho dedičstvo. A že Rose je malá sestra Oliverovej 
mamy, ktorej sa ako dieťa ujala pani Mayelieová. Rose sa v závere vydá za Harryho Mayiela, Sikes a Fagin 
za svoje činy zaplatia smrťou. Monks sa odsťahuje do Ameriky. Oliver získa svoje dedičstvo a začne žiť 
spokojný život u pána Brownlowa.  
Kompozícia: Dobrodružstvá Olivera Twista sú realistickým románom. Román je napísaný vo forme 
päťdesiatich troch kapitol. Realistické prvky možno badať v opisoch miest, či v charaktere postáv.  
Znaky realizmu: hlavný hrdina je obyčajný človek – sirota, zobrazený je všedný svet s jeho problémami, 
námet príbehu je z vtedajšej doby, autor vniesol do diela aj nádych humoru (napr. obľúbené vyjadrenie pána 
Grinwiga. "zjem svoju hlavu").  
Autor neodsudzuje postavy za ich prehrešky, pripisuje ich na vrub spoločnosti. Nesympatizuje ani s jednou 
stranou, sám seba nazýva iba dejepiscom, pozorovateľom. 
 
Charakteristika postáv: 
Oliver Twist: Hlavný hrdina – dieťa. Aj napriek ťažkému životu si Oliver uchoval svoju prirodzenú detskú 
dušu. Všetky útrapy znášal trpezlivo. Predstavuje typ silnej osobnosti. Bol milý, srdečný, ale hlavne vďačný 
za akýkoľvek prejav lásky voči jeho osobe, ktorý opätoval ešte vrúcnejšie. Aj napriek nepriazni osudu, bol 
stále silne veriaci človek. Na dieťa bol nesmierne odvážny, keď chcel radšej umrieť, ako by mal kradnúť. Vo 
svojej dobrote chcel pomáhať iným. Bol nesmierne sklamaný, keď sa mu nepodarilo zachrániť Dicka. 
Nakoniec sa jeho čisté srdce dočkalo lásky po ktorej tak veľmi túžilo.  
 
Fagin: Predstavuje typ zápornej postavy. Nielenže bol zlodejom, ale pod rôznymi vyhrážkami nútil kradnúť aj 
iných. Bol bezcharakternou postavou, ktorej išlo len o svoje dobro. Neváhal vydať na šibenicu aj svojich 
najbližších, ak z toho mohol profitovať. Nakoniec však sám skončil na šibenici.  
 
Nancy: Charakter tejto postavy nie je celkom jednoznačný. Na jednej strane pociťuje akúsi ženskú 
náklonnosť voči Oliverovi, na druhej strane je to práve ona, čo ho unesie od pána Brownlowa. Síce prezradí 
Rose tajomstvo, ale odmieta sa vzdať svojho života medzi zlodejmi a prosí ju, aby ich nezradila. Robí to 
všetko pre lásku k Sikeovi, ktorý ju nakoniec brutálne zavraždí.  
 
Monks: Človek bez chrbtovej kosti. Je schopný zavraždiť svojho brata, len kvôli majetku. Avšak autor jeho 
nenávistnú povahu pripisuje jeho matke, ktorá ho tak vychovala, čím nastoluje problém výchovy dieťaťa. 
Oliver sa s ním podelí o svoj majetok vo viere, že zmení svoj život, avšak on opäť končí medzi vyvrheľmi 
spoločnosti.  
 
Vedľajšie Postavy:  
Brownlow – Oliverov opatrovateľ 
Rose Maylieová Bumble Bumblová - rodená Corneyová 
Nancy – Oliverova priateľka  
Noah Claypole – pomocník u pána Soweberryho, ktorý Olivera bil 
Monks – Faginov priateľ a nakoniec aj Oliverov zlý brat  
 
Stručný obsah: 
Oliver mal smolu hneď od začiatku. Jeho matka pri pôrode zomrela, nikto nevedel, kto a odkiaľ je. A tak ho 
umiestnili do chudobinca a dali mu aspoň meno - Oliver Twist. V chudobinci sa ale o neho nestarali, a tak bol 
vychudnutý a špinavý. 
Nakoniec ho predali za 5 libier výrobcovi rakiev pánovi Sowerberrymu. Pán Sowerberry sa o neho staral 
dobre. Ale jeden starší pomocník Noah, ktorého pán Sowerberry zobral z útulku, Olivera bil. Oliver už týranie 
nemohol vydržať a jedného dňa Noaha zbil. Za tento čin bol Oliver potrestaný, a preto ukrivdený utiekol z 
domu a smeroval do Londýna. Po ceste už unavený a vyhladnutý stretol Johna Dawkinsa, ktorý mu ponúkol 
nocľah a pohostenie. Vtedy ešte Oliver netušil, čo sa deje. Totiž John nebýval sám.  



Poznámky zo študentského portálu Zones.sk – Zóny pre každého študenta         www.zones.sk  

 
	 - 34 - 

Bol v dome pána Fagina, kde bolo viacero detí. Neskôr zistil, že Fagin je zlodej, ktorý na svoje zločiny 
zneužíva deti. Prvýkrát to pochopil, keď ich poslal do ulíc Londýna, kde deti okradli postaršieho pána. Oliver 
sa preto rozhodol zutekať z miesta činu za nimi. Vtom to ten pán menom Brownlow zistil. Keď uvidel Olivera, 
ako uteká, myslel si, že to bol on. Podarilo sa ho chytiť a postaviť pred súd. Pán Brownlow sa ho však zastal 
a zobral ho k sebe domov.  
Tam sa oňho spolu so ženou starali, ako o vlastného syna a Oliver sa cítil ako doma. Ale jedného dňa, keď 
išiel do kníhkupectva, ho Faginovi ľudia zajali a odvliekli do zločineckého štábu. Tam sa ho Fagin snažil 
dostať na ich stranu, ale nepodarilo sa mu to. Preto ho Fagin odviezol k zlodejovi Sikesovi, ktorý ho vzal na 
lúpež do jedného domu, ale Olivera pri úteku postrelili. Oliver vysvetlil majiteľke domu, pani Maylieovej, jeho 
príbeh a to, že bol v tom nevinne. Pani Maylieová to pochopila a snažila sa chlapcovi pomôcť.  
No Fagin sa nevzdával a spolu s priateľom Monksom pripravoval na Olivera podlosti. Tu sa však prebudilo 
svedomie v jednom z Faginových detí, u Oliverovej priateľky Nancy. Tá sa rozhodla konať a navštívila pani 
Maylieovú. Pani Maylieová kontaktovala pána Brownlowa a zistila podozrenie, že Oliver nie je obyčajný 
chlapec, ale že mu prináleží veľké dedičstvo. Nancy sa im snažila pomôcť, ale Sikes, ktorý spoznal jej zradu, 
ju zavraždil. Ale zločincom sa našťastie nepodarilo ujsť a obaja skončili na šibenici. K objasneniu celej 
záhady prichádza až na konci diela, kedy pán Brownlow odhalil pána Monksa ako skutočného Oliverovho 
brata, ktorý chcel Olivera pripraviť o dedičstvo.  
 
Oliver nakoniec zdedil svojich 3000 libier a ostal žiť s pánom a pani Brownloavcami, ktorí sa o neho naďalej 
starali s láskou ... 
 
Malá Dorittka – román patril medzi najobľúbenejšie Dickensove diela. V centre románu sú Viliam Doritt a 
jeho dcéra Amy, inak nazývaná tiež malá Dorittka. Jej otec strávil vo väzení taký dlhý čas, že ho nazývali 
otcom väzenia Marchesil. Rodina Dorittovcov nečakane zbohatne, zdedí majetok. To zároveň zmení 
charaktery členov rodiny k horšiemu, s výnimkou malej Dorittky. Román ponúka obraz väzenia pre dlžníkov, 
ktoré Dickens poznal a zároveň je oslavou dobrého, láskavého srdca, ako ho prezentuje Dorittka. 
David Copperfield – román nesie najviac autobiografických čŕt zo života Ch. Dickensa. Dávid je sirota, musí 
sa pretĺkať životom sám. Na svojej strastiplnej ceste k dospelosti stretáva množstvo ľudí, dobrých ako teta 
Peggoty, smiešnych a dobrých ako pán Micawber (má črty Dickensovho otca) alebo zlých ako Júlia Heep. 
Mikuláš Nikleby (v origináli Nicolas Nikleby) je jedným z najsentimentálnejších príbehov, aké Dickens 
napísal. Hrdina – Mikuláš Nikleby sa po smrti otca s matkou a sestrou ocitnú v biede. Bohatý strýko im 
odmietne pomoc. Román je zároveň obžalobou zlého zaobchádzania sa deťmi v sirotincoch. 
 

• Francúzska literatúra 
 
Zrod realizmu vo francúzskej literatúre je úzko spojený so Stendhalom, vl. menom Henri Beyle (1783 – 
1842). Stendhal je majstrom prenikavej psychologickej analýzy, štylistickej skratky a jasnosti. Bol zásadným 
odporcom kvetnatosti štýlu. K jeho najznámejším dielam patria romány Červený a čierny, Kartúza 
parmská, Lucien Leuwen. 
 
V diele Honoré de Balzaca (1799 – 1850) vrcholí realizmus vo francúzskej literatúre. Balzac mal celý život 
jedinú túžbu: stať sa spisovateľom. Rodina však nemala pochopenie pre jeho záujmy. Pod rôznymi menami 
písal romány na objednávku a jediným jeho cieľom bolo zbaviť sa dlžôb a stať sa slobodným, na nikom 
nezávislým spisovateľom. Dlhov sa však nezbavil do konca života a prepracovaný, uštvaný spoločnosťou a 
prácou predčasne zomrel.  
Jeho Ľudská komédia obsahuje takmer sto románov a poviedok, ktoré sám Balzac rozdelil na tri časti: 
Štúdie mravov, Filozofické štúdie, Analytické štúdie. 
Nosnými piliermi Balzacových Štúdií mravov sú romány Otec Goriot, Stratené ilúzie a Lesk a bieda 
kurtizán. 
Román Otec Goriot, jedno z najlepších diel Honoré de Balzaca, je obrazom chorobnej rodičovskej lásky a 
cynickej nevďačnosti detí voči rodičom. Otec Goriot, bývalý úspešný obchodník, celý život zhŕňal majetok, 
aby zabezpečil pokojný život svojich dcér, z ktorých jedna sa vydá za šľachtica a druhá za bankára. Ako sa 
však ukázalo, v manželstvách oboch dcér hrali rozhodujúcu úlohu peniaze a nie ľudské city. Goriotove dcéry 
nemajú vzťah k svojim mužom a manželská nevera sa im stáva celoživotným programom. Svojho otca 
poznajú iba natoľko, nakoľko môže financovať ich ľahkomyseľný, rozháraný život. Na smrteľnej posteli 
poznal Goriot krutosť svojich dcér a obľúbenému Rastignacovi adresuje trpké životné posolstvo: "Človek 
musí umierať, aby poznal, čo sú to deti! Vy im dáte život, ony vám dajú smrť. Vy ich uvediete do sveta, ony 
vás z neho vyženú." Otrasný je obraz pohrebu otca Goriota. Na poslednej ceste ho odprevádza iba sluha 
Christophe a študent Rastignac. Dcéry, grófka de Restaudová a barónka de Nucingenová poslali na pohreb 
iba prázdne koče s erbami. 
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Postavy  
Otec Goriot - milujúci otec, obchodník s cestovinami 
Anastasia de Restaud - grófka, dcéra Goriota  
Delphine de Nucingen - barónka, dcéra Goriota 
Eugéne Rastignac - študent, milenec barónky, priateľ otca Goriota 
Pani Vauquerová - majiteľka penziónu 
Vautrin - bývalý galejník, diabolský pokušiteľ 
Bianchon - študent, Eugénov priateľ  
Pani de Beauséant - vikomtesa, sesternica Eugéna 
 
Obsah  
Románom Otec Goriot vrcholí Balzacova tvorba 40-tych rokov. Balzac opustil fantastické, vymyslené deje a 
vracia sa k reálnemu životu. Kritizuje sociálne nedostatky a protiklady. V úvode románu nás autor 
oboznamuje s chudobným, špinavým penziónom pani Vauquerovej, kde obyvatelia jednotlivých poschodí 
predstavujú sociálne vrstvy nájomníkov. V penzióne sa odohráva príbeh nešťastného otca, ktorý pretavil 
všetky svoje city do lásky ku svojim dvom dcéram Anastasie a Delphine. Na začiatku románu vystupuje otec 
Goriot ako zámožný občan - mešťan. Býva v pekne zariadenej izbe, je bohatý, vážia si ho. Postupne však 
strieda poschodia, až končí ako najchudobnejší obyvateľ penziónu. Bohatstvo otca Goriota vyrástlo z biedy a 
sĺz chudobných. Za revolúcie sa nechal zvoliť náčelníkom štvrte, aby mohol lepšie brániť svoje obchodné 
záujmy. Potom včas vystihol blížiacu sa núdzu a zavčasu skúpil obilie a cestoviny, aby ich potom predal za 
desaťnásobnú cenu. Tento starý obchodník s cestovinami, manžel sedliackej dcéry, ktorú zbožňoval, vedel 
prelomiť spoločenské priehrady, vedel dobyť nedostupné svety. Zámožného otca Goriota však privedú na 
mizinu jeho dve dcéry. 
Anastasie sa vydala za šľachtica, grófa de Restaud, druhá, Delphine si vzala bohatého bankára, pána de 
Nucingen. Boli to manželstvá uzavreté zo ziskuchtivosti a v oboch prípadoch sa končia neverou. Goriot 
nepokarhá dcéry za ich konanie, ale všetku vinu zvaľuje na zaťov. Ľudia pre neho neexistujú s výnimkou 
Rastignaca. Je to študent, ktorý zanechal v mestečku matku a dve sestry. Jeho sesternica, pani de 
Beauséant ho uvádza do vyššej spoločnosti. Mladý Rastignac si uvedomuje, že získať miesto v spoločnosti 
bankárov a maklérov môže iba bohatstvom a láskou. Rastignac si získal dôveru pani de Restaud a de 
Nucigen. Dozvedel sa, že život bankára je skromnejší ako predpokladal.  
Otec Goriot sa necháva okrádať svojimi dvoma dcérami. Aby im zaistil miesto na výslní v najlepšej 
spoločnosti, postupne predáva svoj majetok. Otec Goriot si veľmi obľúbil mladého Rastignaca, pretože 
miloval jeho dcéru. Kvôli nej sa vzdal štúdia, aby mohli spolu navštevovať opery. Takýto ľahkomyseľný život 
sa nepozdáva Vautrinovi. Tento bývalý trestanec vystupuje v penzióne ako obľúbený a zámožný občan. Je 
to človek ohromnej energie, ktorý vie veľa o živote a ešte viac o svete intríg. Pozná zákony kapitalistickej 
spoločnosti, ale nebojuje proti nej, snaží sa ju podrobiť. Ide chladnokrvne vpred, neodradia ho ani zločiny. 
Navrhne Rastignacovi inú cestu k bohatstvu. Cestu cez zločin. Rastignac sa mu ubráni aj vďaka svojej 
naivnosti a vidieckej ťažkopádnosti, ktorou pomalšie chápe zlo a so strachom sa díva, ako až treba klesnúť, 
aby si človek zaistil miesto hore. Posledné scény románu sa odohrávajú v paláci pani de Beauséant a v izbe 
otca Goriota. Slávnostný ples u pani de Beauséant je po sklamaní v láske jej posledným plesom na rozlúčku 
s parížskym svetom. Zatiaľ, ošetrovaný Eugénom, úbohý otec Goriot umiera. Veľmi nešťastný a trpiaci 
hovoril namáhavo hlasom podfarbeným hnevom:" Neprídu. Ani jedna. Človek musí umrieť, aby poznal čo sú 
to deti.. Ach priateľ môj nežeňte sa, nemajte deti! Vy im dáte deti, ony vám dajú smrť. Vy ich uvediete do 
sveta, ony vás z neho vyženú." 
Anastázia nakoniec predsa prišla. Vtedy však už otec zápasil so smrťou v agónii. Pohreb otca Goriota bol 
ako pohreb jedného z najposlednejších bedárov. Takto sa končí život otca Goriota, ktorý ľúbil svoje dcéry po 
celý život a urobil pre ne všetko. 
 
Hlavná myšlienka  
Tragédia meštiaka Goriota je svedectvom o morálke spoločnosti, v ktorej moc peňazí narušila 
najzákladnejšie ľudské vzťahy. Autor útočí na ľudské city, ktoré sú aj v tých najdôležitejších situáciách 
tlmené vedomím, že len úspešní ľudia sú naozaj ľudia. 
Taký bol vo francúzskej spoločnosti príkaz doby. Dielo je zároveň neľútostnou kritikou spoločenských 
pomerov i upevňujúceho sa kapitalizmu.  
 
Hodnotenie postáv  
Otec Goriot - je to nezabudnuteľný typ obetavého otca, ktorý nachádza zmysel svojho života  
v spoločenskom vzostupe svojich dcér v prepychovom živote vysokej parížskej spoločnosti. Bol veľmi 
sporivý a zručný, vyznal sa skrátka vo všetkom. V tomto románe Balzac analyzuje tragiku ľudskej vášne, 
bezhraničnej otcovskej lásky, schopnej najväčšej obete pre svoje dcéry. Hoci je stelesnením bezhraničnej 
lásky, predsa možno badať, že jeho charakter nie je celkom čistý, pretože kladie dôraz na nízke ľudské ciele 
a hodnoty.  
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Delphine a Anastasie - dcéry otca Goriota, sú nakazené nízkou morálkou spoločnosti. Hoci nie sú voči otcovi 
bezcitné, ich city prerastajú a utláčajú nepísané spoločenské zákony, ktoré im bránia priznať sa  
k vlastnému otcovi. 
Eugéne de Rastignac - študent, ktorý je v jadre citlivý a dobrý, ale spoločenské pomery ho zmenia natoľko, 
že si zvolí cestu postupu aj za cenu toho, že ľudsky klesne. Rastignac jediný poznáva, že deti otca Goriota 
sa za neho hanbia a je mu až do smrti priateľom.  
Vautrin - bývalý galejník, človek ohromnej energie, ktorý vie veľa o živote a o svete intríg. Nemá vlastné 
ambície: jeho ctižiadostivosťou je dopomôcť k spoločenskému vzostupu mladíkom, ktorých si zvolil. No nie 
vždy to pre nich skončilo úspešne. Vautrin šiel cestou otvoreného zločinu.  
Pani Vauquerová - majiteľka penziónu, vdova, ktorá je lakomá a bezcitná  
Gróf de Restaud - manžel Anastasie - človek povrchných citov, ktoré sú nízke, uhladené a falošné  
ako spôsoby spoločnosti, v ktorej žil. 
Pán de Nucigen - manžel Delphine - odráža sa v ňom bieda vysokej francúzskej spoločnosti. 
 
Dielo Gustava Flauberta (1821 – 1880) zavŕšilo prvú etapu vývinu realizmu vo francúzskej literatúre. 
Pochádzal z rodiny bohatého chirurga a začal študovať právo proti svojej vôli. Po otcovej smrti sa však začal 
celkovo venovať literatúre. 
Medzi jeho najčítanejšie diela patria romány Pani Bovaryová a Citová výchova. 
Jeho dielo Pani Bovaryová (Madame Bovary) patrí medzi najvýznamnejšie realistické diela. Verne sa v 
ňom odzrkadľuje psychický stav mladého autora, rozpor medzi vysneným a skutočným životom, ktorý vedie 
k hlbokej duševnej kríze. Hrdinka túži po niečom veľkom, povznášajúcom, ale nemá schopnosť, ani silu to 
dosiahnuť a napokon tragicky umiera. Román bol najskôr kritizovaný, neskôr ho literárni kritici považovali za 
vzor realistického diela. 
 
Flaubertovým žiakom bol Guy de Maupassant (1850 – 1893). Je majstrom poviedok s veľkou znalosťou 
ľudskej psychológie v najrôznejších situáciách. Z Maupassantových románov patrí k najlepším Miláčik. 
Spoločenský satirický román Miláčik je najvýznamnejším Maupassantovým dielom. Je o karieristovi, 
ktorému cesty do najvyšších kruhov otvárajú ženy svojou láskou a vplyvom. Satira s viacerými 
autobiografickými prvkami má rýchly dejový spád. Posilnená výstižnými opismi Maupassantovi dôverne 
známych novinárskych finančných a politických kruhov, je adresnou kritikou práve tejto časti spoločnosti. 
Všetky Maupassantove diela prezrádzajú autorov pozorovací talent a vyznačujú sa výraznou psychológiou 
postáv. 
 
Hlavný hrdina - bývalý vojak Georges Duroy sa po náhodnom stretnutí s priateľom stáva lokálkarom v 
parížskom denníku. A keďže neoplýva prílišnou bystrosťou, nevie napísať článok, tak prichádza za 
Forestierom. On ho pošle za Madelein. Spolu napíšu úspešný článok. Je pozvaný k nim na večeru a 
zoznamuje sa s pani de Marelle. Stáva sa jej milencom, hoci je vydatá. Forestier ochorie a vydá sa so ženou 
na juh. Duroy príde na prosbu Madelein za nimi. Forestier zomiera a Duroy neváha nad mŕtvym telom 
priateľa uchádzať sa o ruku vdovy, lebo od zväzku s ňou si sľubuje rýchly a úspešný vzostup vo vládnucej 
parížskej spoločnosti. Po čase sa vezmú.  
Georges si mení meno z Duroy na pán du Roy de Cantel. Rozum však Duroy „nahrádza“ bezohľadnosťou, 
strieda milenky a kolotoč jeho kariéry sa krúti čoraz rýchlejšie, stáva sa šéfom tlačového koncernu a s titulom 
baróna, pýšiac sa stužkou Čestnej légie, sa ženie za perspektívou ministerského kresla.  
Prichádza nové volebné obdobie. K moci sa dostane poslanec Laroche – Mathieu. Večeriava u Duroyovcov 
a správa sa v byte ako druhý pán domu. Du Roya to nesmierne ponižuje. Uvedomuje si, že vzťah so svojou 
ženou mu už nie je prospešný. Hľadá z neho cestu von. Popri krásnych vášnivých stretnutiach s pani de 
Marelle postupuje v redakcii stále vyššie a vyššie. Pani Walterová mu prezrádza politické machinácie a Du 
Roy vďaka nej zarobí veľké peniaze. Stále ňou však opovrhuje. Nachytá Larocheho so svojou ženou. To je 
pre neho konečne zámienka, vyvliecť sa z manželstva.  
Medzitým sa zoznamuje so Suzanne. Mladé dievča je ním očarené. Du Roy si ju natoľko pripúta, že je 
schopná s ním újsť. Takto dostáva starého Waltera na lopatky. Walter nechce škandál, tak so svadbou 
súhlasí. Pani Walterová sa nervovo zrúti.  
Du Roy vypočítavo dobýval srdcia žien, aby ichvzápätí surovo pošliapal. Maupassant nemoralizuje, ale 
skratkou kreslí prenikavo videnú skutočnosť. Nemárni čas epickým opisovaním charakteru svojich hrdinov. 
Dáva im hovoriť a konať tak, že čitateľ jasne vidí, kam ich treba zaradiť. Pokiaľ sa v románe dostanú k slovu 
drobný ľudia, Maupassant ich obraz a konanie prehrieva chápavou sympatiou, kým tých druhých šľahá 
ostrou iróniou, obnažuje ich prázdnotu a skazenosť ich sveta.  
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• Ruská literatúra 
 
Éru francúzskeho realizmu vystriedal ruský realizmus, ktorý svojou veľkoleposťou a umeleckou silou 
predstavuje v istom zmysle vrchol svetového realizmu. Nástup ruského realizmu sa začína dielom N.V. 
Gogoľa a vrcholí v geniálnom diele F.M. Dostojevského a L.N. Tolstého. 
 
Nikolaj Vasilievič Gogoľ (1809 – 1852) vyrastal na Ukrajine, ktorá sa odráža v celom jeho diele, no najviac 
v krátkej próze Taras Buľba (obraz hrdinského kozáckeho vodcu a bojovníka za slobodu ukrajinského ľudu, 
ktorý vlastnou rukou zabije svojho syna Andreja za zradu národných záujmov z lásky k poľskej dievčine). 
Na svete sa stal známym svojou komédiou Revízor a nedokončeným románom Mŕtve duše. 
Po neúspešnej prvotine napísal Gogoľ zbierku poviedok Večery na dedine neďaleko Dikaňky. Veselé a 
fantastické príhody, inšpirované ukrajinským folklórom svedčili o nevšednom autorovom talente a dobová 
kritika ich prijala s nadšením. 
Ďalšia zbierka poviedok Mirhorod obsahuje poviedky Starosvetskí statkári, Povesť o tom, ako sa povadil 
Ivan Ivanovič s Ivanom Nikiforovičom, hororový príbeh o strašnom Vijovi a historickú romantickú novelu 
Taras Buľba. 
Nasledovala zbierka Arabesky, v nej medzi najznámejšie poviedky patria Nevský prospekt, Portrét, Zápisky 
choromyseľného. Spolu s prózami Nos a Plášť, napísanými neskôr, tvoria cyklus o živote bezvýznamných a 
biednych ľudí vo veľkomeste Petrohradské poviedky. 
Okrem prózy sa Gogoľ venoval dramatickej tvorbe, jeho najúspešnejšou hrou je Revízor, krutá satira na 
spoločenské pomery v Rusku. Námet na hru získal od Puškina, založená je na sociálnej problematike, nie 
na ľúbostnej zápletke. Autor ňou otvoril novú cestu pre ruské divadlo a vydobyl si jedno z popredných miest 
medzi svetovými dramatikmi. 
Jeho ďalšou známou divadelnou hrou je Ženba – komédia z kupecko-meštiackeho prostredia. 
Najvýznamnejším Gogoľovým prozaickým dielom sú Mŕtve duše – román o úpadku feudálov a raste 
buržoázie, ktorú v diele predstavuje najmä hlavná postava Čičikov. Čičikov skupuje „mŕtve duše“ nevoľníkov, 
aby ich mohol založiť v banke a získať tak pôžičku. Kniha, ktorú Gogoľ nazýva poémou, bola prijatá ako 
satira na dobové pomery, na cársku byrokraciu. Pokračovanie románu sa Gogoľovi nepodarilo napísať. 
Pozoruhodná a za Gogoľovho života kritizovaná bola jeho práca Vybrané miesta korešpondencie s priateľmi 
z roku 1847, v ktorej sa zriekol spoločenskej kritiky. 
 
Maliarom ruskej krajiny v próze bol Ivan Sergejevič Turgenev (1818 – 1883). Pochádzal zo statkárskej 
rodiny, ale odpor k poddanstvu si priniesol už z domu. Bol veľmi dobrým priateľom G. Flauberta a častým 
návštevníkom Paríža. Prvý veľký úspech dosiahol Poľovníkovými zápiskami. Ďalšie diela sú Otcovia a 
deti, Rudin. 
Románom Rudin začal písať diela o problémoch ruskej inteligencie. Vtedajším spoločenským životom sa 
zaoberal v románoch Šľachtické hniezdo, V podvečer, Otcovia a deti. Psychologický román Otcovia a deti je 
Turgenevovým vrcholným dielom. Hrdinom románu je „nihilista“ Bazarov, ktorý odmieta predsudky a 
skostnatené tradície šľachty. V diele sa odzrkadľujú aj Turgenevove názory na spoločenský vývin v Rusku. 
 
Realizmus v svetovej literatúre vrcholí uchvacujúcim umeleckým dielom dvoch predstaviteľov ruskej 
literatúry F.M. Dostojevského a L.N. Tolstého (Detstvo, Chlapčenstvo, Junošstvo, Sevastopoľské 
poviedky, Kozáci, Satkárovo ráno, Vojna a mier, Anna Kareninová) . 
 
Literárne dielo Fiodora Michailoviča Dostojevského je poznačený ťažkou chorobou, ale aj strašnými 
životnými skúsenosťami. Narodil sa v Moskve v lekárskej rodine. Už v ranej mladosti osirel a krutým 
životným úderom bola najmä smrť otca, ktorého zabili nevoľníci.  
Vo svojom literárnom diele obrátil pozornosť na svet ľudskej biedy, zaujímal ho predovšetkým vnútorný svet 
človeka. Vo svojich románoch odkrýva choroby ruskej spoločnosti a s neobyčajnou citlivosťou zobrazuje 
stavy ľudskej duše.  
 
Zločin a trest 
Petrohradský študent, či už len bývalý študent, a na začiatku deja opustený chudobný mladík Rodion 
Romanovič Raskoľnikov, ktorý stvárňuje úlohu hlavnej postavy románu, je skutočne povšimnutiahodný, ale 
reálne celkom možný typ človeka. Dostojevskij v skutočnosti ani neopisuje samého Raskoľnikova, viac sa 
zameriava na ľudské postoje a psychológiu osobnosti v jednej určitej situácii. Do hlavnej dejovej nite sa však 
postupne vpletajú i vedľajšie postavy a ich osudy, čo román činí napínavejším a zaujímavejším. Na začiatku 
románu sa Raskoľnikov predstavuje ako nezhovorčivý, zádumčivý, pochmúrny a tajuplný. Počas čítania 
románu sa čitateľ s ním vždy lepšie zoznamuje, vždy sú tu nové pokusy o jeho pochopenie, no onedlho sa 
znovu myšlienky samého hrdinu menia.  
Kým bol ešte študentom práva, Raskoľnikov svoj postoj vyjadril v článku, v ktorom sa zmieňuje o zločine a 
práve k zločinu. Mieni totiž, že sa ľudia delia do dvoch základných skupín. Tí obyčajní žijú akoby z príkazov 
iných a musia sa riadiť zákonom, no druhý typ tvoria výnimoční, ambiciózni ľudia, ktorí v prípade potreby 
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smú dokonca i krv prelivať-veď čo znamená jeden život, ak po jeho odstránení toho dokážu pre ľudstvo 
omnoho viac. 
Po čase študent zostáva celkom bez peňazí a je prinútený zastaviť štúdiá, no sebadôvera v ňom rastie a 
mylné presvedčenie, že i on patrí k tým výnimočným, ho neopúšťa, ba ešte len silnie. Veď potreboval iba 
tritisíc rubľov na začiatok vlastnej kariéry. Dlho rozmýšľal a do detailov plánoval, niekedy v dumaní trávil celé 
dni, ba ani na hlad si nepomyslel. Prišiel totiž na myšlienku, že vraždou bohatej stareny Aľony Ivanovny, 
večne dávajúcej zálohy študentom, by sa dalo všetko vyriešiť. „Tak som sa rozhodol, že keď získam 
starenine peniaze, použijem ich na prvé časy, nebudem trápiť matku a zabezpečím si štúdium i prvé kroky 
po skončení univerzity - a že to urobím všetko s veľkým rozmachom, radikálne, aby som si celkom 
zabezpečil aj budúcu kariéru a vykročil po novej, nezávislej ceste...“ Napokon sa to odhodlal urobiť. „Ja... 
som zatúžil odvžáiť sa, a zabil som... chcel som sa iba odvážiť, to je celá tá príčina!“. 
 
Keďže i sám starenu párkrát navštívil z dôvodu záloh, bez problémov sa k nej dostal, zabil ju sekerou, no 
načakane sa stretol zoči-voči s Lizavetou, stareninou sestrou a tak sa nezmohol na nič iné, len zabiť aj ju. 
Čo - to si z ich majetku i zobral, no v tej chvíli už nebol schopný urobiť všetko podľa plánu a ako hádam 
každý človek, chcel sa z miesta činu čo skorej dostať na slobodu. Ani presne nevedel, čo ukradol, pretože to 
ihneď skryl pod ohromný kameň a ani sám si nebol istý, či sa po korisť niekedy vôbec vráti. A len čo 
zavraždil, jeho trest sa začal. „Mal pocit, ako keby práve v tej chvíli nožnicami odstrihol seba od všetkých a 
všetkého.“ A čitateľovi sa hneď nastoľuje myšlienka: je vôbec nejaký človek schopný len tak zabiť a ísť 
ďalej? Dokáže zdravý človek žiť ďalej bez stáleho prenasledovania vlastných výčitiek svedomia? A čo sa 
vôbec stáva v hlave podobného zločinca? Aj Raskoľnikov „Zacigánil bezchybne, no svoju ľudskú povahu už 
premôcť nevedel.“ Hneď po spáchaní zločinu vážne ochorel a aj keď sa časom vyliečil, jeho myšlienky ešte 
dlho neboli celkom prijateľné normálnemu svetu. Často hlboko a dlho premýšľal, blúdil ulicami Petrohradu, 
ba často sa i budil niekde na ulici a ani sám nevedel, ako sa tam dostal. Preľakol sa každého styku s 
políciou, no o chvíľu už znovu viedol vnútorný monológ o tom, či by nebolo lepšie priznať sa. V jednej chvíli 
to považoval za svoju povinnosť, v inej sa už zasa vôbec necítil ani vinným.  
Akoby zámerne, vždy opustenému Raskoľnikovovi sa odrazu do života a ohromných starostí vpletajú i matka 
so sestrou Duňou. Duňa sa tu mala vydať za bohatého Petra Petroviča Lužina, no ešte načas pochopila, že 
jej voľba nebola správna a Lužin s ňou nemá práve najstatočnejšie úmysly. Vtom sa v živote matky a sestry 
javí Dimitrij Prokofjič Razumichin, takmer jediný Raskoľnikov kamarát z univerzity, skromný a vytrvalý mladík 
šľachetného srdca. Po celý čas stál pri svojom kamarátovi, aj keď ani sám dlho nevedel o jeho zločine. 
Onedlho ho Raskoľnikov požiadal, aby sa staral o Duňu a matku, čo s radosťou a láskou robil, keďže ich 
vlastný syn a brat s nimi celkom prestal komunikovať a uzavrel sa do seba. O Duňu sa začal zaujímať i 
Arkadij Ivanovič Svidrigajlov, šľachtic, u ktorého dakedy slúžila a ktorému sa už páčila i skorej. Teraz, po 
smrti jeho manželky, o ktorej sa hovorí, že ju zapríčinil on sám, sa znova snažil získať Dunino srdce, a keď 
sa mu to nepodarilo, spáchal samovraždu. Napokon sa Duňa vydáva za Razumichina, no pre matku sa to 
končí nešťastne, lebo i keď jej Raskoľnikov, ba ani sama Duňa nikdy nehovorili o vražde, ako každá matka, 
vedela toho o synovi viac, než si niekto mohol myslieť a svojim myšlienkam nakoniec celkom podľahla - 
umierala dopoly pomiatnutá. 
 
Napokon sa tu javí ešte jedna zaujímavá rodina, rodina Marmeladovcov. So Semionom Zacharyčom 
Marmeladovom sa Raskoľnikov náhodile stretá v krčme a tento mu hneď vyrozpráva celý nešťastný osud 
svojej chudobnej rodiny. Bol to bývalý úradník, ktorý sa poddal alkoholu a aj napriek veľmi starostlivej a 
svedomitej manželke, celá rodina zostala chudobná, tri malé deti hladné, a najstaršia dcára Soňa sa pri 
všemožnej snahe dostať do rodiny nejaký peniaz začala poddávať nešľachetným činom, no v súkromí aj 
naďalej predsa zostala tichá a dobrá, ba aj obdivujúco veriaca dievčina. Marmeladov onedlho nešťastne 
umiera a pri jeho smrti sa aj napriek príznakom pobláznenia, v Raskoľnikovi javí humánnosť a dobrota, keď 
Marmeladovovej manželke Katerine Ivanovne daroval posledné peniaze. Ani táto však dlho po smrti 
manžela nevydržala a skonala. Našťastie, práve sa u nich našiel bohatý Svidrigajlov, ktorý sa postaral o 
budúcnosť detí, a Soňa zase zapadla do budúcnosti Raskoľnikova, aj keď si to on sám ešte dlho 
neuvedomil. Práve ju si zvolil za osobu, ktorej sa prvej zdôverí o svojom strašnom čine a práve ona pri ňom 
stála do samého konca, až si napokon celkom naplánovali spoločnú budúcnosť. Vo chvíli priznania však 
Raskoľnkov o svojej budúcnosti nevedel ešte vôbec nič a ani si netrúfal nad ňou sa zamýšľať.  
 
O páchateľovi zločinu sa ľahko dovtípil aj Porfirij Petrovič, policajný vyšetrovateľ, ktorý však bol z časti na 
Raskoľnikovej strane a neudal ho, v čom sa Dostojevskij zastavuje i pri kritike vtedajšej, ba aj dnešnej 
spoločnosti. Napokon, po dlhom, často i pomiatnutom rozmýšľaní, sa Raskoľnikov predsa rozhodol, že sa 
prizná aj napriek tomu, že iní podozriví už boli zatknutí. „Áno, v tomto jedinom uznával svoju vinu: iba v tom, 
že pri ňom neobstál a že sa dobrovoľne priznal.“ 
Odsúdili ho na osem rokov nútených prác na Sibíri, a sem s ním odcestovala aj Soňa. Často ho 
navštevovala, no aj tu, na samom konci románu, keď by už malo byť všetko jasné, sa čitateľ na chvíľu 
dostáva do pomykova, keď ochorie najprv jeden, a potom aj druhý z nich. „Nahanbil sa však za oholenú 
hlavu a okovy: jeho hrdosť strašne zranili; zo zranenej hrdosti aj ochorel.“ Epilóg sa nakoniec predsa však 
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končí šťastne. Raskoľnikov prišiel na myšlienku, že „Môže byť, že život má pred sebou, že jeho život 
nevyhasol zároveň so životom tej stareny.“ „Vskriesila ho láska, srdce jedného bolo nevyčerpateľným 
žriedlom života pre toho druhého.“ Sám dej románu sa veľmi nezaoberá citmi podobnými láske, zvlášť nie 
tými medzi mužom a ženou, no predsa práve táto v samom závere víťazí a po namáhavom premýšľaní o 
zločine a treste, čitateľ zatvára knihu spokojný a upokojený pozitívnym myslením hrdinov v ťažkej situácii.  
 
Miesto a čas 
Svojho hrdinu Dostojevskij vmiestnil do Petorhradu, veľmesta ruskej inteligencie, ale aj korupcie a 
najrozličnejšieho nepráva. Opisuje tu petrohradské ohromné námestia, parky, ulice, no zameriava sa zvlášť 
na tú najchudobnejšiu spoločnosť a priestory, ktoré sa ťažko dajú i nazvať príbytkami. Ľudia totiž žijú v 
podnájme, v tej najmenšej a najbiednejšej izbičke, iba s nevyhnutným náradím a množstvom potravy a 
šatstva. I napriek tomu však sami seba považujú za vyššie postavených a veria, že raz sa im bude žiť lepšie. 
Takmer všetci totiž predstavujú akoby vyšší stupeň-úradníkov, študentov. Snažia sa verne zachovávať 
maniere chvania sa vo vyššej spoločnosti, i keď sa na takýchto ľudí výhľadom ani zďaleka nepodobajú. 
Román vyšiel roku 1866 a politické, spoločenské, i súkromné situácie, mnohé dialógy, monológy a opisy v 
diele sú prispôsobené práve tomuto obdobiu, takže môžu byť detailne a pravdivo reprodukované, na základe 
skúsenosti a povšimnutí samého autora. 
 
Hlavná myšlienka 
Dosotjevskij sa zaoberá ľudskou psychológiou a rozmýšľaním vo veľmi špecifickej situácii, v prípade 
naplánovanej vraždy. Z jeho názorov sa dá celkom jasne uzavrieť, že spáchať neľudský čin, čin proti 
zákonu, viere a základným ľudským princípom, nie je nikdy možné chladnokrvne, celkom bezcitne a bez 
výčitiek svedomia. Je to v ľudskej povahe a nik sa proti tomu nemôže postaviť. Ľudia majú niekedy potrebu 
dokázať svoje presvedčenia, ubezpečiť sami seba, že niečo dokážu, no nakoniec sa v nich predsa prejavuje 
ľudská slabosť a všeobecné charakteristiky obyčajného človeka. 
 
Bratia Karamazovovci, Idiot sú ďalšími Dostojevkého dielami, plné dynamiky a zvratov.  
Dostojevský patrí i dnes k najčítanejším autorom na svete a svojím psychologickým románom mal veľký 
vplyv na vývin modernej svetovej prózy. 
 
 

v Úloha č. 2 
 
Interpunkčné znamienka 
 
Rozdeľovacie (interpunkčné) znamienka sa používajú v písomnom prejave, aby sa pomocou nich 
naznačilo jeho členenie a odstupňovanie jeho častí. V slovenčine používame tieto rozdeľovacie znamienka: 
bodka (.), výkričník (!), otáznik (?), čiarka (,), dvojbodka (:), bodkočiarka (;), úvodzovky („“), pomlčka (--), 
spojovník (-), tri bodky (…), zátvorky (). 
Bodka - sa píše na konci oznamovacej vety, napríklad: Neprídeme. Bodka sa píše za skratkami ( atď., napr., 
t.j.), ale sa nepíše za značkami (SR, km, kW). Bodka sa píše za radovými číslovkami (2.2.2000).  
Výkričník - sa píše na konci zvolacích viet. Niekedy sa píše aj na konci želacích viet napr.: Beda! 
Otáznik - sa píše na konci samostatných opytovacích viet: Kde si bol včera? 
Čiarka - sa môže vyskytnúť buď v jednoduchej vete, alebo v súvetí. V jednoduchej vete sa čiarkou oddeľujú 
rovnorodé výrazy, ak nie sú oddelené spojkou a, i, aj, ani alebo, či. Rovnorodé výrazy tvoria viacnásobný 
vetný člen: Najväčšie mestá na Slovensku sú Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Nitra.  
Čiarkou sa oddeľujú od vety aj vysvetľlvacie výrazy, ktoré z nejakej príčiny stoja mimo vety. Napríklad: 
Všetky ovocné stromy, jablone, hrušky i čerešne, sme ošetrili hneď na jar. 
Dvojbodka - píšeme vtedy, keď uvádzame heslo, citát, priamu reč alebo niekoľko výrazov. Príklad: Učiteľ 
povedal: „Ohybné druhy slov sú: podstatné mená, prídavné mená, zámená …“.  
Bodkočiarka - píšeme v dlhších vetách na takých miestach, kde by mohla byť bodka alebo čiarka. Príklad: 
Dlho do noci sme o tom rozprávali; nikdy na to nezabudnem.  
Úvodzovky - sa píšu na začiatku a na konci priamej reči. Ak je priama reč prerušená uvádzacou vetou, 
treba písanie úvodzoviek opakovať: Igor sa sťažoval: „ Hrozná je tu horúčava, na zadusenie.“ = „Hrozná je tu 
horúčava,“ sťažoval sa Igor, „na zadusenie.“ 
Pomlčka - je znamienko, ktorým sa vyjadruje najmä prestávka v reči. čakali sme slnko, a prišiel - mráz. 
Spojovník - pomlčka je znamienko, ktoré sa používa v rámci vety, a spojovník je znamienko, ktoré sa zasa 
používa v rámci slova. Kladie sa aj medzi časti zloženín. Žlto-čierne. 
Tri bodky sa píšu na konci nedokončenej vety, ale aj na začiatku alebo vnútri na miestach, kde sú 
vynechané slová. Keď sme sa vracali, zrazu … ;…a ústa pili sneh.  
Zátvorky. Do zátvoriek sa dávajú časti, ktoré sú do vety vložené kvôli vysvetleniu alebo doplneniu.  
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Maturitné zadanie 10 
 

v Úloha č. 1 
 

• Slovenská realistická literatúra (1880 – 1918) 
 
Historické okolnosti vzniku 
V roku 1867 došlo k rakúsko-maďarskému vyrovnaniu. Vznikol štát dvoch rovnoprávnych a rovnocenných 
krajín: Rakúska a Uhorska. Zosilnela maďarizácia realizovaná predovšetkým prostredníctvom školstva, ale 
aj cirkvi. 
 
Charakteristika slovenskej realistickej literatúry 

- jej vývoj sa za Európou oneskoril takmer o polstoročie, nadväzovala na európsky realizmus; 
- prednosť v nej mala stále národná tematika, ale aj problémy spoločnosti, kultúrny a spoločenský 

život ľudu; 
- národnú otázku neskôr nahradila sociálna; 
- autori riešia problém zemianstva, jeho zaradenie do spoločnosti, jeho úlohu v národnom živote, 

problém roľníctva, sociálny útlak, biedu; 
- prvým vystúpením mladej generácie bol almanach Napred, ktorý zostavili P. O. Hviezdoslav 

a Koloman Banšel; 
- slovenský realizmus delíme na opisný (1. vlna) a kritický (2. vlna). 

 
Prvá vlna slovenského realizmu (1880 – 1900) 

- predstavitelia: Svetozár Hurban-Vajanský, Pavol Országh-Hviezdoslav, Terézia Vansová, 
Martin Kukučín, Elena Maróthy-Šoltésová; 

- v próze dominujú krátke útvary: poviedka, črta, novela, za vrchol tvorivého umenia sa považuje 
román, v dielach prevažuje hovorový jazyk, propagácia slovenčiny; 

- najmenej sa rozvíja dráma. 
 
Druhá vlna slovenského realizmu (1900 – 1918) 

- predstavitelia: Božena Slančíková-Timrava, Jozef Gregor-Tajovský, Ján Čajak,  
Ľudmila Podjavorinská, Janko Jesenský, Ivan Krasko; 

- autori upúšťajú od národnej tematiky, viac sa venujú sociálnym problémom ľudu; 
- do popredia sa dostáva rozpad patriarchálnej rodiny; 
- vytratil sa záujem o zemianstvo a idealizáciu človeka, prehĺbil sa kritický prístup; 
- diela podávajú pravdivý obraz o najnižších vrstvách ľudu (Tajovský), objavujú sa diela s výraznou 

psychologizáciou postáva (Timrava); 
- zásluhou Tajovského sa rozvíja aj dramatická tvorba. 
 

 
• Pavol Országh Hviezdoslav (1849 – 1942) 

Narodil sa vo Vyšnom Kubíne, pochádzal zo zemianskej rodiny. Jeho tvorba je zrastená so životom 
slovenského ľudu, veď sám vyhlásil, že kým trpí rod, musí trpieť i jeho básnik. Jeho dielo verne odzrkadľuje 
skutočnosť, preto je realistické.  
Gymnázium vyštudoval v Miškovci, kde bola vyučovacím jazykom maďarčina. Zoznamuje sa tu s prácami 
maďarských romantikov (Petöffi /petéfi/, Arany /araň/) a nimi ovplyvnený sa pokúša uplatniť svoj mladý 
básnický talent. Svoje prvé básne píše teda v maďarčine. V gymnaziálnych štúdiách pokračuje v Kežmarku, 
aby sa tu zdokonalil v nemčine. Spoznáva diela Goetheho, Schillera a Shakespeara, ďalej píše po 
maďarsky. V rozhodujúcej chvíli však zasiahli do ďalšieho vývoja básnika jeho učitelia, oravskí národovci – 
Janko Matúška a učiteľ Medzihradský. Včas rozpoznali mladíkov talent a obrátili jeho pozornosť na 
slovenskú poéziu. Mladého Országha oslovili najmä básne Kollára, Hollého a predovšetkým Sládkoviča. 
S podporou oboch národovcov vychádza Országhova prvá zbierka Básnické prviesenky Jozefa 
Zbranského. 
 Na právnickej akadémii v Prešove sa stretáva s vrstovníkmi, ktorí majú tiež literárne ambície. 
Spriatelí sa najmä s Kolomanom Banšellom. V roku 1871 vychádza z ich pričinenia almanach Napred. Je to 
prvý spoločný zborník literárnych prác mladej nastupujúcej generácie od čias štúrovcov. Pavol Országh 
v ňom pod občianskym menom publikoval celkom 13 lyrických básní. 
 Ako právnik pôsobí na viacerých miestach – v Dolnom Kubíne, v Senici, ako advokát v Námestove. 
Básnický pseudonym Hviezdoslav si vybral pravdepodobne počas pobytu v Senici. Svedčí nielen 
o predsavzatí „objať svojou poéziou všetko – od zeme až po hviezdy“, ale zároveň naznačuje, ako sa 
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Országh chápal sám. Rád by sa bol videl na národnom piedestáli tak, ako sa to prihodilo jeho veľkým 
vzorom – Goethemu či Shakespearovi.  

Skutočnosť je taká, že je potrebné v Hviezdoslavovom diele rozlišovať (a dodnes to slovenská 
literárna história a kritika nebola schopná uspokojivo urobiť), čo z neho má objektívne vysokú kvalitatívnu 
úroveň, čo je len básnická póza, a s čím sa ako nezaujatí čitatelia môžeme len ťažko stotožniť. Žiaľ, 
Hviezdoslav je u nás stále chápaný ako posvätná národná hodnota, ktorú síce sotvakto číta a bytostne 
potrebuje, ale beda tomu, kto by sa pokúsil nahlas vysloviť iný, než oficiálne prijatý názor. Pravdaže, 
každému, čo mu patrí. Ale treba sa zároveň pýtať, kde je Hviezdoslavov Hamlet alebo Faust? A bol by 
možno stačil obyčajný Adam Krt. 
 
Lyrika – 8 lyrických cyklov 
Sonety 
Letorosty I., II., III. 
Žalmy a hymny 
Prechádzky jarom 
Prechádzky letom 
Stesky 
Dozvuky 
Krvavé sonety 
 
Hviezdoslavova lyrika je obsahovo široká. Autor v nej prechádza od intímnych, osobných reflexií či 
spomienok (otec, matka, detstvo...) k spoločenským témam problémov národa a ľudu. V Krvavých sonetoch 
reaguje na udalosti 1. svetovej vojny, analyzuje jej príčiny, ktoré vidí najmä v chamtivosti a pýche národov. 
 
Krvavé sonety 
 
A národ oboril sa na národ 
s úmyslom vraždy, s besom skaziteľa. 
Kres spráskal pušiek, zahrmeli delá: 
zem stone, piští vzduch, rvú vlny vôd, 
 
kde bleskom kmitla hrozná Astarot. 
A jak žne, postať líha zrelá 
pod kosou, radom váľajú sa telá; 
v cveng šabieľ špľachce čerstvej krvi brod.... 
 

 
(...) 
 
- A keď sa toto peklo vyvzteká, 
či ozaj nastúpi zmier, pokoj neba? 
Nenávisť ovládze-li sama seba 
z nástrah zrodí-li sa bezpeka 
 
a pravda sadne za stôl odveká? 
Bude-li právo všetkým právom? Chleba 
hoj všetkým? Nebude pút, zbraní treba? 
Česť bude práci, tvári človeka? 

 
Epika 
 
rozsiahlejšie epické skladby 

a) Hájnikova žena 
b) Ežo Vlkolínsky 
c) Gábor Vlkolínsky 

menšie epické skladby 
a) Poludienok 
b) Večera 
c) Bútora a Čútora 

kratšia epika 
a) balady (Zuzanka Hraškovie) 
b) biblické epické básne (Agar, Ráchel, Vianoce) 

 
 Ežo Vlkolinský a Gábor Vlkolinský. Sú to spomienky autora na svoje rodisko Vyšný Kubín, ktorý tu 
volá Vlkolínom. Zaujal ho najmä postoj zemianstva k sedliackemu ľudu. Mnohí zaťatí zemania sa ešte 
nevedeli zmieriť s tým, že už r. 1848 boli zákonom odstránené stavovské rozdiely, bolo zrušené poddanstvo.  
 Ani vo Vlkolíne sa zemania ešte nevedia zbaviť rodovej pýchy, ktorá im nedovolí splynúť so 
sedliackym ľudom. Oddeľujú sa od neho na priadkach, na zábavách, ba ešte i v kostole. Inakšie sa 
obliekajú, majú iné zvyky, inú dušu.  
 V Ežovi Vlkolinskom sa syn dostal do konfliktu so svojou matkou Esterou, ktorá nesúhlasila, aby si 
jej zemiansky potomok zobral za ženu sedliacke dievča Žofku Bockovie. Eža pritúli strýko Eliáš a vystrojí mu 
svadbu. Na nej dochádza ku konfrontácii, ktorá sa stala predmetom básnikovho veľkého realistického plátna 
ľudovej múdrosti, humoru i života vôbec. Strýko Eliáš si vymieňa názory so starým sedliakom Blažkom a so 
stúpajúcou náladou stoja proti sebe dva svety: zemania a sedliaci. Zemania si dokazujú svoju nadradenosť 
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nad sedliactvom, vynášajú svoje prednosti  a zásluhy. Ežo Vlkolinský sa prejaví ako zásadný odporca 
feudálnych prežitkov. 
  Zemianske predsudky Ežovej matky zlomí vnúča. Pre Hviezdoslava je to typický motív harmónie, 
ale aj symbolický obraz definitívneho víťazstva roľníctva nad zemianstvom. 
 V Gáborovi Vlkolinskom sme svedkami rozpadu zemianskej rodiny Šimona Vlkolinského. Jeho deti 
sa rozišli po svete a pri rodičoch zostal iba Gábor. Rodičia podľahli alkoholu, majetok sa rozpadal a na 
Gáborovu dušu tiež doľahol morálny úpadok. 
 Ežo Vlkolinský je históriou jednej zemianskej rodiny, je obrazom ústupu zemianstva, kým Gábor 
Vlkolinský je už kronikou hynutia celého slovenského zemianstva, je realistickou ságou slovenskej 
spoločnosti v druhej polovici 19. storočia.  
  
Hájnikova žena 
Kompozícia tejto veršovanej poviedky je postavená na kontraste sveta chalúp (ľudu) a sveta kaštieľov 
(šľachty). Svet chalúp reprezentuje mladý hájnik Michal Čajka so svojou ženou Hankou, svet kaštieľov starý 
šľachtic Villáni a najmä jeho zhýralý syn Artuš. Už vonkajší opis ich obydlí mnohé naznačuje: 
 
Hájnikova chalupa: 
Jak hniezdo v tesnu parutí 
v úkryte košatého krovia: 
v hôr neprehľadnom zákutí 
chalupa čuší hájnikova. 
Tak bezpečne si stáva tu, 
bez prepychu, bez závratu, 
uprostred okrúhleho lázku, 
rozvitom jak by na obrázku... 
 

Villániovský zámok: 
...pyšný...hrad, 
čo predkov neslýchaná sila 
do výše – by ho nedostať – 
však v strachu, že by podkopali – 
i tam na samorostlý sklad, 
na tvrdé temä žulo-skaly 
z balvanov skalných postavila, 
skiaď večne pozoruje, číha 
- pod sebou majúc šíry kraj, 
kút každý jeho, záhyb, taj... 

 
Miško dostal miesto hájnika po svojom zosnulom otcovi a s Hankou si nažívajú v hájovni spokojne 

a šťastne, kým do ich života nezasiahne šľachtic Artuš Villáni. Zapáči sa mu Hanka a snaží a ju zviesť. 
Vyláka Michala na poľovačku, aby mohol navštíviť Hanku v hájovni v mužovej neprítomnosti. Hanka sa 
Artušovi bráni a v sebaobrane Artuša prebodne nožom. Keď sa Michal vráti domov a vidí, čo sa stalo, vezme 
vinu na seba. S Michalom sa koná súd, ale v poslednej chvíli príde Hanka a prizná sa. Súd vynesie 
oslobodzujúci rozsudok. Rany na Hankinej duši sa zacelia až po narodení Miškovho dieťaťa. Napokon 
Michalovi odpúšťa aj starý Villáni, keď mu jedného dňa Michal zastaví splašené kone a zachráni ho. 

Táto lyrickoepická skladba obsahuje množstvo úvah o situácii ubiedeného ľudu a autor nešetrí 
kritikou na účet šľachty, ktorá žije v prepychu a bez starostí na úkor osudu obyčajných ľudí. Prúd deja okrem 
úvah spomaľujú i povkladané ľudové piesne (napr, Piesne maliniarok). Osobitú úlohu hrá v básni príroda. 
Nielenže rámcuje dej (Pozdrav a Zbohom – úvodný a záverečný spev), ale navyše akoby jej okamžitý stav 
(búrka, pokojné nedeľné ráno...) zvestoval nadchádzajúce udalosti. Prírode autor prisúdil liečivú schopnosť, 
schopnosť obrodiť človeka a poskytnúť mu nových síl a duševnej rovnováhy. 
 
Pozdrav 
 
Pozdravujem vás, lesy, hory, 
z tej duše pozdravujem vás! 
Čo mrcha svet v nás skvári, zmorí, 
zrak jeho urknul, zmámila 
lož, ohlušila presila: 
vy k žitiu privediete zas, 
vy vzkriesite, vy zotavíte, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

z jatrivých vyliečite rán, 
v opravdu priamom, bratskom cite, 
otvoriac lono dokorán, 
a srdečnosť kde odveká, 
kde nikdy nevyspela zrada, 
bez dotazu, kto on, čo hľadá, 
na lono to, hľa, v objem sladký – 
ramenom láskyplnej matky 
pritúliac verne človeka... 
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v Úloha č. 2 
 
Lexikológia (slovná zásoba - lexika) 
 
Lexikológia je jazykovedná disciplína, ktorá sa zaoberá slovnou zásobou jazyka a vlastnosťami slova. 
Slovo je spojenie hlások, ktoré má svoj lexikálny (vecný) význam. 
Všetky slová v jazyku tvoria je slovnú zásobu (lexiku). Slovná zásoba jazyka (lexika) je otvorený súbor 
jednoslovných a viacslovných pomenovaní, ktoré slúžia človeku v iistom jazykovom sploločenstve na 
vyjadrenie mimojazykovej skutočnosti. 
Jadro slovnej zásoby tvoria slová, ktoré pomenúvajú najbežnejšie stránky života. Takéto slová sú 
bezpríznakové (neutrálne) a používajú sa najčastejšie (napr. človek, zem, matka).  
Na okraji slovnej zásoby stoja slová príznakové (zriedkavé). Sú to nespisovné, knižné, odborné 
a hovorové slová. 
 
Členenie slovnej zásoby 
 

Ø podľa vecného významu 
c) plnovýznamové – neplnovýznamové 
d) jednovýznamové  
      viacvýznamové  

1. základný význam (napr. ľudská hlava) 
2. prenesený význam  

ü metafora (prenesenie významu na základe vonkajšej podobnosti; hlava kapustná, hlava 
rodiny) 

ü metonymia (prenesenie významu na základe vnútorných súvislostí; hlava na hlave) 
 
Ø podľa vzájomných vzťahov 
d) homonymá (rovnozvučné slová) napr. stopky – hodinky, stopky na ovocí 
e) synonymá (rovnoznačné slová) napr. pekný, krásny, nádherný 
f) antonymá/ opozitá (protikladné slová) napr. pekný – škaredý, ráno – večer 
 
Ø podľa citového zafarbenia 
c) neutrálne (ruka) 
d) citovo zafarbené  

1. zjemňujúce (deminutíva) – zdrobneniny, napr. ručička, Anička 
2. zhoršujúce (pejoratíva) – hanlivé, napr. domisko, psisko 

                                     
Ø podľa pôvodu  
c) domáce (soľ, čas, dnes) 
d) cudzie (monopol, dialóg) 
 
Ø podľa dobového výskytu 
c) nové/ neologizmy (video, internet, počítač) 
d) zastarané  

1. archaizmy (pomenovania, ktoré sú vytláčané modernejšími termínmi: počty – matematika, 
kantor – učiteľ, mrazivo – zmrzlina) 

2. historizmy (slová, ktoré nepoužívame, pretože stratili svoje opodstatnenie: grifeľ, fiaker            
groš, vicišpán) 

                          
Ø podľa príslušnosti k štýlovej vrstve 
c) neutrálne - štylisticky bezpríznakové; žiť, voda, robiť 
d) štylisticky príznakové 

1. spisovné  
ü odborné (gravitácia) 
ü básnické (luna) 
ü knižné (bohatier) 
ü hovorové (baloňák) 

2. nespisovné 
ü nárečové (valal, bandurka) 
ü slangové (slovina, matika) 
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Maturitné zadanie 11 
 

v Úloha č. 1 
 

• Slovenská realistická literatúra (1880 – 1918) 
 
Historické okolnosti vzniku 
V roku 1867 došlo k rakúsko-maďarskému vyrovnaniu. Vznikol štát dvoch rovnoprávnych a rovnocenných 
krajín: Rakúska a Uhorska. Zosilnela maďarizácia realizovaná predovšetkým prostredníctvom školstva, ale 
aj cirkvi. 
 
Charakteristika slovenskej realistickej literatúry 

- jej vývoj sa za Európou oneskoril takmer o polstoročie, nadväzovala na európsky realizmus; 
- prednosť v nej mala stále národná tematika, ale aj problémy spoločnosti, kultúrny a spoločenský 

život ľudu; 
- národnú otázku neskôr nahradila sociálna; 
- autori riešia problém zemianstva, jeho zaradenie do spoločnosti, jeho úlohu v národnom živote, 

problém roľníctva, sociálny útlak, biedu; 
- prvým vystúpením mladej generácie bol almanach Napred, ktorý zostavili P. O. Hviezdoslav 

a Koloman Banšel; 
- slovenský realizmus delíme na opisný (1. vlna) a kritický (2. vlna). 

 
Prvá vlna slovenského realizmu (1880 – 1900) 

- predstavitelia: Svetozár Hurban-Vajanský, Pavol Országh-Hviezdoslav, Terézia Vansová, 
Martin Kukučín, Elena Maróthy-Šoltésová; 

- v próze dominujú krátke útvary: poviedka, črta, novela, za vrchol tvorivého umenia sa považuje 
román, v dielach prevažuje hovorový jazyk, propagácia slovenčiny; 

- najmenej sa rozvíja dráma. 
 
Druhá vlna slovenského realizmu (1900 – 1918) 

- predstavitelia: Božena Slančíková-Timrava, Jozef Gregor-Tajovský, Ján Čajak,  
Ľudmila Podjavorinská, Janko Jesenský, Ivan Krasko; 

- autori upúšťajú od národnej tematiky, viac sa venujú sociálnym problémom ľudu; 
- do popredia sa dostáva rozpad patriarchálnej rodiny; 
- vytratil sa záujem o zemianstvo a idealizáciu človeka, prehĺbil sa kritický prístup; 
- diela podávajú pravdivý obraz o najnižších vrstvách ľudu (Tajovský), objavujú sa diela s výraznou 

psychologizáciou postáva (Timrava); 
- zásluhou Tajovského sa rozvíja aj dramatická tvorba. 

 
 

• Martin Kukučín, vl. menom Matej Bencúr (1860 – 1928) 
Narodil sa v Jasenovej na Orave v roľníckej rodine. Jeho dielo je rozsiahle a vrcholí v ňom realizmus v našej 
próze. Písal poviedky, novely, romány, je autorom niekoľkých hier a cestopisov.  
 Vo svojej tvorbe sa nevyhol problematike zemianstva, ku ktorému mal zamietavý postoj, a ktorý 
zachytil v humoristicko-satirickej poviedke Keď báčik z Chochoľova umrie.  

Názov tejto poviedky bol najčastejšou replikou jej hlavného hrdinu,  schudobnelého a márnotratného 
zemana Aduša Domanického. Charakterizuje ho už jeho meno – doma nič. O svoje hospodárstvo sa 
nestará, je ľahkomyseľným chválenkárom, ktorý najviac času trávi v krčme pri kartách. Má mnoho dlhov, 
ale svojich veriteľov odbíja vetou, „počkajte, kým báčik z Chochoľova umrie“. Verí totiž, že po svojom 
príbuznom zdedí majetok. 
 Jeho protikladom je racionálny a predvídavý špekulant Ondrej Tráva, ktorý zanechal hospodárenie 
na poli a venuje sa kšeftovaniu s rôznym tovarom. Jeho povahu dokresľuje autor Ondrejovým snom 
o strihaní oviec („ošklbávanie“ ľudí). Ako sa však ukáže na konci poviedky, ani Ondrej Tráva nie je úplne 
bezcitný. 
 Na jednom jarmoku sa títo dvaja spolu zoznámia a Aduš ponúkne Ondrejovi jačmeň na predaj. 
Zoberie závdavok a do určitého termínu má priniesť jačmeň. Keďže Aduš slovo nedodrží, príde si Ondrej po 
jačmeň sám. Je prekvapený, keď vidí schátralé sídlo Domanických, pretože chvastavý Aduš mu ho vylíčil 
celkom inak. Navyše sa ukáže, že Aduš nemá ani jačmeň, ani závdavok. Tráva zúri, ale keď mu Adušov 
sluha poradí, že si má pýtať jasene, ktoré rastú pri kaštieli, celkom sa mu táto myšlienka pozdáva a navrhne 
to Adušovi. Aduš sa krúti, vyhovára, ale keď Tráva nástojí na svojom, dojatý Aduš mu vysvetlí, že jasene 
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nemôže predať, lebo sú pod nimi pochovaní jeho predkovia a tam spočinie i báčik z Chochoľova. Keď 
Ondrej vidí slzy v Adušových očiach, napokon súhlasí, že so splatením závdavku počká.  
 Aj tu sa dočkáme harmonického konca. Aduš slovo dodrží, a keď umrie báčik z Chochoľova, Aduš 
plače na jeho pohrebe ako malé dieťa. Vstúpi si do svedomia a uvedomí si svoje chyby. 
 Autor v tejto poviedke výstižne zachytil mravný aj hospodársky úpadok zemianstva, ktoré prestalo 
byť na konci 19. storočia relevantnou spoločenskou autoritou a bolo v tom čase už odsúdené na postupný, 
ale nevyhnutný zánik. 

 
Dies irae 
 Dej sa odohráva v roku 1874, kedy vypukla epidémia cholery. Ústrednou postavou je starý úžerník 
Sýkora, ktorý za najdôležitejšie v živote považuje peniaze a ich hromadenie je zmyslom jeho života. Keď sa 
richtárovci Zimovci zadĺžia, zakáže chodiť synovi Jurkovi za ich dcérou Evkou. Druhého syna dal zasa na 
vojnu len preto, lebo ho podozrieval z krádeže svojich peňazí. Keď Jurko ochorie a opatrujú ho richtárovci, 
Sýkora ho nejde ani len pozrieť, lebo mu zo sypárne ukradli peniaze, a to ho mrzí viac, než hroziaca synova 
smrť. Aj v rozuzlení tejto poviedky však vidíme u Kukučína vplyv tolstoizmu. Starý Sýkora sa polepší 
a uvedomí si, že svoj život v honbe za peniazmi premárnil. Do jeho úst vkladá autor kajúcny monológ, 
v ktorom si Sýkora priznáva, za akú cenu sa dostal k peniazom: 
„Úskoky, lesť, obchádzanie zákona, využitie slabostí ľudských, vykoristenie cudzieho nešťastia, zapredanie 
cti a viery – to je tá práca...“ 
 
Umelecky najslabším miestom Kukučínových poviedok sú ich harmonické konce. Autor prosto nedokázal 
prekonať lásku k svojim postavám a milosrdne, no psychologicky nepresvedčivo ich zbavuje nerestí, 
necháva ich prerodiť sa. Ibaže jedným dychom treba dodať, že tá istá láska, ktorá pramení z dôvernej 
znalosti a pochopenia vnútorného ustrojenia jeho hrdinov, umožnila Kukučínovi vytvoriť prvé naozajstné 
ľudové typy slovenského realizmu, ľudí z mäsa a kostí, a nie úbohé vykonštruované figúrky vajanskovského 
razenia. 
 
Dom v stráni 
 Tento román vznikol počas Kukučínovho pobytu v Dalmácii a aj jeho námet autor čerpá z tohto 
prostredia. Dej sa odohráva počas jedného roka a na ľúbostnom vzťahu dvoch mladých ľudí (Niko a Katica), 
ktorý končí ich rozchodom, autor poukazuje na spoločenské rozdiely medzi sedliakmi a statkármi. V postave 
starého sedliaka Mateho Beraca predstavil Kukučín typ hlavy patriarchálnej rodiny, ktorého si všetci vážia a 
rešpektujú jeho rozhodnutia. Rodina i dedina s pevnými mravnými zásadami a ustálenou hierarchiou bola 
prostredím Kukučínovho detstva. Len ťažko sa vyrovnával s poznaním, že tieto prehľadné a ešte donedávna 
všeobecne rešpektované vzťahy sa definitívne stávajú minulosťou. Kukučín správne vytušil, akým smerom 
sa uberá budúcnosť (obchodníci a špekulanti typu Trávu alebo Zandomeho z Domu v stráni),ale nepokladal 
to za dobrý vývoj. 
 
V historických románoch Lukáš Blahosej Krasoň a Bohumil Valizlosť Záboj sa pokúsil zobraziť vedúce 
osobnosti revolučných rokov 1848/49, ale umelecky ide o priemerné diela. 
 
Rysavá jalovica 
Hlavné postavy: 

- Adam a Eva Krtovci 
- Adam a Eva Trkovci 

Dej sa odohráva v dedine Adamovce. Jedného dňa pošle Eva Adama Krta na jarmok, aby tam predal 
vyrobené a krpce a za utŕžené peniaze kúpil jalovicu. Na jarmoku sa Adam stretáva s podvodníkom 
Šmálkom, ale kravu napokon od neho nekúpi. Už sa zdá, že domov príde bez jalovice, keď zrazu stretne 
suseda Trnku, ktorý ponúka kravu na predaj. Susedia sú však pohádaní kvôli kohútovi a koze, a tak sa 
najskôr treba ísť pomeriť do krčmy. Jalovicu priviažu pred krčmu a pri poháriku sa dohodnú na  
podmienkach kúpy. Lenže medzitým ide okolo krčmy Trnkova žena, a keď zbadá pred krčmou uviazanú 
kravu, odvedie ju bez vedomia muža domov. Keď obaja Adamovia podgurážení vyjdú z krčmy von, kravy 
niet. Chvíľu ju bezvýsledne hľadajú a napokon sa pohádaní poberú domov. Adam má strach, čo mu povie 
žena. Bez peňazí, bez kravy, navyše opitý cestou pobije nakúpené veci z jarmoku a dokonca si zmýli svoj 
dom s Trnkovým. Krtova žena zúri. 
Autor konflikt rieši zmierlivo. Krava sa nájde a všetko sa vysvetlí. Adam Krt zmizne na čas z domu a vráti 
sa až vtedy, keď žene prinesie peniaze, ktoré zarobil na píle. Prisahá, že sa pohárika viackrát nedotkne.  
V tejto, ale aj v iných poviedkach Kukučín využíva mená postáv ako charakterizačný prvok (Krt, Trnka 
– obyčajní prostí ľudia z dediny). Ich negatívne vlastnosti podáva s láskavým humorom (satira mu je 
cudzia), a v duchu Tolstého myšlienok verí v ich mravnú obrodu. 
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• Svetozár Hurban Vajanský (1847 – 1916) 
Bol najstarším synom Jozefa M. Hurbana a už od malička mu doma vštepovali, že bude veľkým 
spisovateľom. Nebola to teda vec talentu či neutíchajúcej a spaľujúcej vnútornej potreby vysloviť sa 
umeleckým jazykom, skôr cítil akúsi povinnosť pokračovať v odkaze svojho otca. To je však, bohužiaľ, na 
kvalitnú literatúru príliš málo. A tak nám po ňom síce ostalo rozsahom široké prozaické dielo, ale keďže 
nemá nič z toho, čo román alebo poviedka musí mať, aby prežili svoju dobu, je dnes takmer dokonale mŕtve.  
 
Ako prvý udomácnil v našej literatúre realistický román. Románové vlastnosti majú diela Suchá ratolesť, 
Koreň a výhonky a Kotlín.  
 V Suchej ratolesti osvetľuje otázku návratu odnárodneného zemianstva do slovenského života. 
Hlavnou postavou je Stanislav Rudopoľský, posledný potomok starej zemianskej rodiny, ktorý sa vo Viedni 
venoval viac bezstarostnému životu a zábave ako štúdiu. Vrátil sa do Rudopolia, ale k slovenskému 
prostrediu nemal nijaký vzťah, kým sa nezoznámil s rodinou uvedomelého slovenského statkára Karola 
Vanovského, s ktorým viedol nekonečné rozhovory o rôznych aspektoch národného života. K novému 
názoru prišiel, keď sa bližšie zoznámil s Máriou Vanovskou, prototypom ideálnej slovenskej ženy. Tu sa 
začína premena svetobežníka Rudopoľského na aktívneho bojovníka za slovenské národné práva. 
 Aj v ostatných novelách a románoch nastolil Vajanský vážnu problematiku nášho národného života. 
Jeho dielo predstavuje významnú časť našej národnej kultúry, keďže zobrazuje ťažkú dobu v ktorej žil 
a tvoril. Do našej literatúry vniesol krásu slovenskej krajiny a nové postavy, aké predtým naša próza 
nepoznala (hrdinský podivíni, umelci, typ zbytočného človeka). 
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v Úloha č. 2 
 
Frazeológia sa považuje za jednu z najšpecifickejších oblastí v každom prirodzenom jazyku. Podľa stupňa 
jej ovládania sa často hodnotí aj celková úroveň poznania cudzieho, ba aj materinského jazyka. Od začiatku 
sa týmto pojmom označovali najmä slová a zvraty typické pre istý jazyk, ktoré sa ťažšie prekladali do iných 
jazykov.  

V jazykovede sa tento pojem uplatňuje v troch významoch: 
a) súhrn, množina všetkých frazeologických jednotiek, 
b) náuka o frazeologických jednotkách, špecifická časť jazykovedy, jazykovedná disciplína, 
c) spôsob vyjadrovania istého, najmä známejšieho jednotlivca alebo spôsob vyjadrovania v istom vednom 
odvetví. 
 
Frazeológia má široké uplatnenie. Používa sa v bežnej komunikácii, v škole, pri športe, v rečníckych 
prejavoch, v reklamných textoch či v literárnych dielach. V minulosti sa frazeológia využívala častejšie, či už 
pri rozhovoroch alebo v literatúre. 
 
Frazeologizmus alebo frazéma alebo frazeologická jednotka je ustálené slovné spojenie, ktoré vzniklo: 

a) Najmenej z dvoch slov (má to za pár, pekný ako obrázok); 
b) Z vety (liať olej na oheň, hádzať hrach na stenu, mať veľké oči); 
c) Zo súvetia:  

- Príslovie (kto druhému jamu kope, sám do nej spadne); 
- Porekadlo (aká matka, taká Katka; my o vlku a vlk za humny); 
- Pranostika (Medardova kvapka, štyridsať dní kvapká); 

 
Ustálené spojenia sa odlišujú aj podľa pôvodu: 

a) Ľudové (ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva; vziať nohy na plecia); 
b) Intelektuálne: 

- Mytologické: Achilllova päta; Pandorina skrinka; 
- Biblické: leží ako Lazar; stojí ako soľný stĺp, babylonská veža; 
- Historické: kocky sú hodené, to je jeho Waterloo, objavili Ameriku; 
- Literárne: keď ste si ma upiekli, tak si ma aj zjedzte; boj proti veterným mlynom; 
- Tvorenie obrazných pomenovaní pomocou metafory, metonymie). 

 
 
Napr.: 
predávať niečo za facku, za babku – predať veľmi lacno, za neprimerane nízku cenu 

má lepkavé prsty – rád odcudzí veci / ukradne, byť zlodejom 

rozum sa mu čistí, múti – nevie rozumne uvažovať, stratiť rozumný úsudok 
nemá všetkých doma – zvláštne sa správa, robí zlé rozhodnutia 

vyjsť a psí tridsiatok / na mizinu – prísť o všetok majetok 

cigáni mu v bruchu vyhrávajú – je hladný, škŕka v bruchu od hladu 
byť do roboty ako oheň – byť zapálený, zanietený pre vec 

myslí si, že všetok rozum pojedol – je namyslený, vyvyšuje sa nad ostatnými 

prísť k rozumu – konečne si uvedomiť svoje povinnosti 
byť samá ruka – byť chudý, dospievajúci 

všetko mu padá z rúk / má deravé ruky – je nešikovný, často mu padajú veci z rúk  

zaobchádzať s niekým ako so smradľavým vajcom – škaredo sa správať, nevážiť si druhého 
nepreložiť krížom slamy – byť lenivý, nič nerobiť 
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Maturitné zadanie 12 
 

v Úloha č. 1 
 

• Slovenská realistická literatúra (1880 – 1918) 
 
Historické okolnosti vzniku 
V roku 1867 došlo k rakúsko-maďarskému vyrovnaniu. Vznikol štát dvoch rovnoprávnych a rovnocenných 
krajín: Rakúska a Uhorska. Zosilnela maďarizácia realizovaná predovšetkým prostredníctvom školstva, ale 
aj cirkvi. 
 
Charakteristika slovenskej realistickej literatúry 

- jej vývoj sa za Európou oneskoril takmer o polstoročie, nadväzovala na európsky realizmus; 
- prednosť v nej mala stále národná tematika, ale aj problémy spoločnosti, kultúrny a spoločenský 

život ľudu; 
- národnú otázku neskôr nahradila sociálna; 
- autori riešia problém zemianstva, jeho zaradenie do spoločnosti, jeho úlohu v národnom živote, 

problém roľníctva, sociálny útlak, biedu; 
- prvým vystúpením mladej generácie bol almanach Napred, ktorý zostavili P. O. Hviezdoslav 

a Koloman Banšel; 
- slovenský realizmus delíme na opisný (1. vlna) a kritický (2. vlna). 

 
Prvá vlna slovenského realizmu (1880 – 1900) 

- predstavitelia: Svetozár Hurban-Vajanský, Pavol Országh-Hviezdoslav, Terézia Vansová, 
Martin Kukučín, Elena Maróthy-Šoltésová; 

- v próze dominujú krátke útvary: poviedka, črta, novela, za vrchol tvorivého umenia sa považuje 
román, v dielach prevažuje hovorový jazyk, propagácia slovenčiny; 

- najmenej sa rozvíja dráma. 
 
Druhá vlna slovenského realizmu (1900 – 1918) 

- predstavitelia: Božena Slančíková-Timrava, Jozef Gregor-Tajovský, Ján Čajak,  
Ľudmila Podjavorinská, Janko Jesenský, Ivan Krasko; 

- autori upúšťajú od národnej tematiky, viac sa venujú sociálnym problémom ľudu; 
- do popredia sa dostáva rozpad patriarchálnej rodiny; 
- vytratil sa záujem o zemianstvo a idealizáciu človeka, prehĺbil sa kritický prístup; 
- diela podávajú pravdivý obraz o najnižších vrstvách ľudu (Tajovský), objavujú sa diela s výraznou 

psychologizáciou postáva (Timrava); 
- zásluhou Tajovského sa rozvíja aj dramatická tvorba. 

 
• Martin Kukučín, vl. menom Matej Bencúr (1860 – 1928) 

Narodil sa v Jasenovej na Orave v roľníckej rodine. Jeho dielo je rozsiahle a vrcholí v ňom realizmus v našej 
próze. Písal poviedky, novely, romány, je autorom niekoľkých hier a cestopisov.  
 Kukučínovo úsilie psychologicky prehĺbiť kresbu postáv najvýraznejšie predstavuje práca 
Neprebudený.  
       Poviedka, ktorá sa vymyká obvyklému bezproblémovému svetu jeho typickej tvorby. V Neprebudenom 
ide o tragický príbeh duševne zaostalého dedinského pastiera Ondráša Machuľu, ktorého otec zavrhol 
a matka mu umrela. Vychováva ho jeho totka – mamina sestra.  

Ondráš si žije vo svojom vysnívanom detskom rozprávkovom svete, v ktorom ústrednú úlohu hrá Zuzka 
Bežanovie, ktorá mu nosieva obed. Zahráva sa s ním a Ondráš sa do nej zaľúbi. Zuzka Bežanovie sľúbila 
žartom Ondrášovi Machuľovi, že sa zaňho vydá. V Ondrášovej chorej mysli sa tým rozprávkový svet 
princezien zmení na blízku realitu a zo žartu sa stáva tragédia. Ondráš sa vážne pripravuje na svadbu, 
zalieča sa Zuzkinej matke, robí narážky na blížiaci sa sobáš so Zuzkou. Nešťastná Zuzkina hra vyvoláva 
rôzne zápletky a nedorozumenia a neodvratne speje k tragédii. Po čase sa Zuzka vydáva za svojho milého 
Jana Dúbravovie, a keď sa Ondráš dopočuje o svadbe, je presvedčený, že si bude brať jeho. Chystá si 
svadobné háby a nenechá si od totky nič vyhovoriť. Napriek tomu, že ho zavrie do komory, podarí sa mu 
odtiaľ dostať a na svadbu sa dostaví. Na Zuzkinej svadbe s Jankom Dúbravovie je veselo. Odrazu však 
vypukne požiar v neďalekej stodole, kde sú zavreté husi, a ten predznamenáva Ondrášov tragický koniec. 
Z podpaľačstva neprávom obvinia Ondráša. Ľudia hasia požiar a vyvádzajú zo stodoly zvieratá. Husi, ktoré 
sú ešte stále v stodole, sa však už nikto neodváži zachraňovať, pretože oheň sa príliš rozšíril. Vtedy vbehne 
do horiacej budovy Ondráš a v ohni zahynie. 
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Do popredia vystupuje priamo nevyslovená otázka, kto bol väčší duševný mrzák, slaboduchý Ondráš 
alebo nezodpovedná, samoľúba Zuzka. V Ondrášovi priniesol Kukučín nový typ hrdinu. Vznikla 
psychologická poviedka – ponor do duše zaostalého pastierika husí.  

 
• Jozef Gregor Tajovský (1874 – 1940) 

Narodil sa v Tajove pri Banskej Bystrici v početnej remeselníckej rodine. Šťastné detstvo strávil u matkiných 
rodičov. Najmä starý otec Štefan Greško mal na neho veľký vplyv. Zažil s ním mnoho veselých chvíľ a do 
smrti mu utkvela v pamäti pracovitosť, statočnosť a životná filozofia prostých dedinských ľudí.  
Tvorba: Maco Mlieč, Mamka Pôstková, Žliebky, Nové časy, Mišo, Statky-zmätky, Matka a iné. 

 
Tajovského poviedka Maco Mlieč je obrazom nepreniknuteľného kontrastu sveta pánov a sluhov 

v kapitalistickej spoločnosti. Vystihuje tu sociálny útlak a vykorisťovanie drobného nemajetného človeka na 
dedine. Novela zachycuje protichodne kreslené postavy: bohatý dedinský gazda – jeho sluha. 
 V Macovom gazdovi vidíme dedinského boháča, ktorý sa predovšetkým usiluje zabezpečiť si z práce 
svojej čeľade pokojný, blahobytný život. O svojich sluhov sa stará iba do tej miery, aby nestratil lacnú 
pracovnú silu.  
 Najväčšiu pozornosť spojenú s hlbokým sociálnym cítením sústreďuje však Tajovský na dedinského 
sluhu Maca Mlieča. Jeho neobyčajne dojímavý obraz rozvíja s prenikavou a bohatou znalosťou života tejto 
početnej skupiny dedinskej chudoby. Jej osudy jedinečne vykresľuje na postave Maca Mlieča.  

Kým boli jeho rodičia nažive, tak mu gazda platil, ale keď mu pomreli, tak slúžil iba za oblečenie, 
tabak a pálenku. V službe si zlomil nohu, gazda ho síce dal do nemocnice, ale noha mu zostala krivá. Nikdy 
nespával a ani nejedol s čeľaďou. Najskôr opatroval kone, keď už nevládal, dali ho k volom, a potom ku 
kravám. Spával v telinci, lebo tam bolo teplo a teliatka mu neublížili.  

Na jeseň začal Maco polihovať, nepomáhali mu žiadne bylinky. Keď cítil, že sa blíži jeho koniec, 
zašiel za gazdom opýtať sa, či mu nie je niečo dlžný, a uistiť sa, či ho bude za čo slušne pochovať. 
Opustený a zanedbaný v tuhej robote pustne a zodiera svoje životné sily, až ho raz nájdu v maštali medzi 
dobytkom mŕtveho. Po Macovej smrti mu gazda vystrojil pohreb, ako sa patrí, ale ľudia dobre vedia, že, 
„...ho mal za čo pochovať!“.   
 Maco Mlieč je typickým hrdinom Tajovského próz. Pracovitý, poctivý, neuvedomuje si svoje 
poníženie a ani sa mu nezdá, že by bol mohol svoj život prežiť inak, lepšie. 

V kresbe Maca Mlieča Tajovský zvýraznil nielen svoj osobitný životný záujem o dedinskú chudobu, 
ale aj svoj kladný vzťah k prejavu triedneho cítenia.  

 
Mamka Pôstková, poviedka popisujúca ťažký život chudobnej ženy na dedine, ktorej hrdosť nedovolí pýtať 
si peniaze bez zásluh.  

Chudobná stará ženička si v banke požičia malú sumu peňazí a z dlžoby jej ostáva vyplatiť 3 koruny. 
Príde do banky poprosiť o predĺženie splatnosti. Mamka Pôstková má 65 rokov, postavu dieťaťa, čiernu 
zmraštenú tvár, zoschnuté a upracované ruky, chodí v čiernych čižmách, ktoré sú jej zjavne priveľké. 
Úradníkovi je Mamky Pôstkovej ľúto a rád by smiešny zvyšok dlžoby vyplatil za ňu, ale nechce ju uraziť. 
Dobre pozná jej ťažký život. Muža mala lenivého, v práci nikde nevydržal, iba pil, jedol, polihoval a fajčil. 
K žene bol hrubý a bil ju. Podobne skončil aj ich syn. Odkedy Mamke Pôstkovej muž umrel a ostala žiť 
sama, poľahčilo sa jej.  

V závere hovorí úradníkovi, že sa chystá robiť do repy a „čo si tam zarobím, tu by som si chcela 
odložiť na pohreb, na túto dlžôbku predala som perinku, čo ste mi v jeseni nechali.“ 
 Viac než v sociálnej kritike tu spočíva sila autorovej výpovede v prostom podaní dojímavého osudu 
a statočného charakteru starej ženy. Najmä v čase, keď bankovými podvodmi podaktorí prichádzajú 
k miliónom, vyznieva poctivosť Mamky Pôstkovej prinajmenej neuveriteľne, ak nie priam komicky. 
 
Na chlieb 
 Aj na túto poviedku získal autor námet z bankového prostredia. Jedného dňa prichádza do banky 
chudobný človek požičať si pár drobných na chlieb. Riaditeľ mu však odmietne dlžobný úpis, lebo ako ručiteľ 
je na ňom uvedený nemajetný človek. Keďže chlap nepozná nikoho, kto má nejaký majetok a mohol by mu 
ručiť, nakoniec sa mu zo súcitu podpíšu úradníci, ba i sám riaditeľ. Autor končí poviedku trpkou poznámkou: 
„A direktor si až do vyplatenia budú myslieť, že vykonali ľudomilný skutok.“ 
 
Dramatická tvorba: 
Ženský zákon 
 Živá veselohra o láske Aničky a Miška, ktorých vzťah prejde skúškou, lebo musí odolať intrigám, 
klebeteniu a túžbe po majetku. Stretávame sa tu s modelom klasickej patriarchálnej dediny, ako ju poznáme 
z Kukučínových poviedok. Aj v tomto prípade ženským pletkám urobí koniec hlava rodiny – Miškov otec. 
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Statky – zmätky 
 Tajovského najvydarenejšou dramatickou prácou sú Statky – zmätky. Ide o päťdejstvovú drámu, 
pričom námet čerpal zo spoločenskej situácie na dolnozemskej dedine – napísal ju v čase svojho pobytu 
v Nadlaku. 
V centre deja sú bohatí bezdetní manželia Palčíkovci, ktorí už nevládzu robiť na statku a chcú nahovoriť 
Ľavkovcov, aby im dali syna za paholka so sľubom, že Ďuro potom zdedí celý majetok. Ľavkovci neodolajú, 
Ďuro poslúchne a privedie si aj ženu Zuzku. Zuzka sa vydávala hlavne na radu svojej matky, ktorá v svadbe 
videla možnosť Zuzkinho zbohatnutia.  

Ďuro sa nevie dočkať, kedy Palčíkovci na neho prepíšu majetok, ale čoskoro zisťuje, že všetko boli 
iba prázdne sľuby. A tak začínajú rozbroje – Ďuro sa nestará o robotu, k Zuzke je hrubý, bije ju, a navyše ju 
aj podvádza s bývalou frajerkou Betou. Zuzka však nerepce, zmieri sa so svojím osudom a snaží sa robiť aj 
za Ďura. Nakoniec to však nevydrží a odchádza k rodičom, aj keď čaká s Ďurom dieťa. 
 Ďuro si k Palčíkovcom privedie Betu, ale tá keď vidí, že z tohto prameňa nič nepotečie, odchádza 
a starý Palčík v zlosti vyženie Ďura z domu. Ďuro nakoniec pochopil svoj omyl a prosí Zuzku o odpustenie. 
Zuzka mu síce odpúšťa, ale nevráti sa k nemu, hoci má s ním syna. 
 
 Tajovský sa usiluje dokázať, že majetok ešte nemusí zaručiť človeku šťastie. Celým svojím dielom 
poukázal na vysoké mravné hodnoty obyčajných statočných ľudí a podával tak ďalej odkaz, ktorý jemu 
samému ešte v detských rokoch zanechal starý otec Greško. Vážil si a osobne, i prostredníctvom svojho 
diela, celý život stál na strane takýchto ľudí. A vari v tom je jeho najväčší zástoj, ktorým však už zároveň 
prekročil hranice literatúry. 
 

• Božena Slančíková–Timrava (1867 – 1951) 
Patrí k zakladateľom slovenského kritického realizmu patrí aj. Pochádzala z početnej rodiny evanjelického 
farára.  
Obraz zaostalosti našej dediny vykreslila v Ťapákovcoch. Tu rozpráva, ako sa v jednej chyži tlačia štyria 
bratia so svojimi rodinami a žijú starým patriarchálnym životom.  
Základný konflikt poviedky vytvára napätie medzi Iľou a ostatnými príslušníkmi jej rodiny, vrátane jej 
nerozhodného muža Paľa. V jednom dome ich žije šestnásť, kŕčovite sa držia toho, čo im zanechali dedovia. 
Sú malovravní, každú odpoveď si musia dôkladne zvážiť. Novoty ich veľmi nezaujímajú. Z ťapákovskej  
rodiny sa vymykajú dve postavy. Iľa-kráľovná a tridsaťročná stará dievka Anča-zmija. Iľa je mladá žena. 
Snaží sa zmeniť spôsob života rodiny. Núti svojho manžel, aby sa od bratov odsťahoval. Poháňa ich do 
roboty. Jej snaha je márna. Dostáva sa aj do konfliktu s Ančou-zmijou. Po dlhšom uvažovaní sa rozhodne ísť 
za slúžku do učiteľov. Takýmto spôsobom chce vytrucovať svojho muža a dokázať, že je nenahraditeľná. 
Anča-zmija patrí k najtragickejšej postave v dielach Timravy. Za mladi utrpela ťažkú chorobu – ochrnuli jej 
nohy. Túžy po láske, vlastnej rodine, deťoch, ale zostáva jej len vyšívanie čepcov pre nevesty. Vo svojom 
vnútri je nežná, citlivá, ale nešťastie ju robí drsnou. Prežíva veľkú lásku k Janovi Fuzákovie, hoci ho predtým 
veľmi nenávidela. Veĺmi ju raní okríknutie najmladšieho brata, ktorého mala najradšej. Znenávidel ju, lebo 
mu bránila zobrať si za ženu slúžku Katu. 
Iľa slúžila u učiteľov, ale veľmi sa jej to nepáčilo. Nikdy nemala voľný čas, nebola si svojou paňou. Dúfala, že 
Paľo si po ňu príde a odvedie domov. K  tomuto činu primel Paľa Jano Fuzákovie. Keď však začala Iľa veľmi 
kričať a skočila do muža, ten sa zobral domov. Zo služby Iľu vyslobodil notár. Mala si vybrať. Buď bude 
slúžkou, alebo babicou v dedine. Vybrala si druhé. Hneď v ten deň sa odsťahovala do svojej komôrky u 
rodičou.  O týždeň sa k nej presťahoval i Paľo. Postavili si nový dom, hotový palác. Všetkým je dobře, povôli. 
I Mišo sa upokojil. Z vojenčiny už píše veselšie listy. Iba mrzáčka je nespokojná. Mysliac na Jana Fuzákovie, 
preklína svoje narodenie a život. 
Táto poviedka vyniká predovšetkým dobrou charakteristikou hlavných postáv, z ktorých ako pokrokovú 
vykreslila Iľu. Psychologicky veľmi jemne zachytila chromú Anču, ktorá stojí na strane svojich bratov a veľmi 
strpčuje Ili život.  
Timravina kritika zaostalého života dediny má svoj jasný ideologický zámer: zbaviť našu dedinu zaostalosti 
a ukázať jej cestu k lepšiemu životu.  
Tvorba: Všetko za národ, Skúsenosť, Tá zem vábna, Skon Paľa Ročku, Hrdinovia, Páva a iné.  
  
Skon Paľa Ročku 
  Témou tejto novely je dezilúzia vzťahu rodičia – deti i vzťahu medzi manželmi. Bohatá 
Zuzina rodina odmieta chudobného Paľa Ročku za zaťa, hoci „takej lásky na troch dedinách nikto nepoznal“.  

Dej novely je minimálny. Tvoria ho vlastne spomienky umierajúceho Paľa Ročku. Paľo, i keď je ešte 
mladý, je zatrpknutým človekom, plným nenávisti, ale i výčitiek svedomia. Na smrteľnej posteli uvažuje 
o svojom živote, najmä o vzťahu k manželke a k matke, o svojom ťažkom životnom osude, túži zmieriť sa so 
sebou i so svetom.  

Paľo Ročka a jeho žena Zuza sa brali z veľkej lásky. Zuzina rodina bola bohatá, a preto bránili Zuze, 
aby sa vydala za nemajetného bedára Paľa Ročku. Kvôli Paľovi ju doma neustále trápili, dokonca i bili. 
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Zuzina a Paľova láska však bola silnejšia. Paľo si dokonca aj ruku dokaličil (odťal si dva prsty), len aby 
nemusel ísť na vojnu, lebo sa bál, že kým bude vojakom, vydajú Zuzu za iného.  

Odvtedy uplynulo iba päť rokov, Paľo leží na smrteľnej posteli a uvedomí si, že z ich veľkej lásky 
nezostalo nič. Zmenila sa na zlobu, výčitky, zatrpknutosť, ba až nenávisť. Chudoba a každodenná drina 
načisto zničili lásku medzi dvoma ľuďmi. Zuza sa vidí Paľovi odporná, načisto stratil cit voči nej, ale i voči 
svojej matke, ktorá mu odmietla pomôcť pri stavbe domu. Paľovi už „je odporný jej hlas, jej smiech i celá 
ona...“ Paľo až teraz pochopí, že to bola bieda, ťažká drina, ktorá z neho urobila takéhoto človeka. Nezostalo 
v ňom ani kúska lásky, lebo „láska pri biede sa minula“. 

Zuza chcela svojej rodine dokázať, že sa zaobídu aj bez ich pomoci, po svadbe si zobrali pôžičku 
a začali stavať dom. Obaja pracovali až do úmoru, Zuza stále hnala Paľa do roboty, ale nešetrila ani samu 
seba. Ťažko chorý Paľo vyčítal žene, že s ním nemala zľutovanie, že hlavné bolo pre ňu bohatstvo. 
Paľo mal ťažké srdce i na matku. Hneval sa na ňu, a vyčítal jej, že v detstve musel žiť kvôli otcovi- pijanovi 
v biede a pohŕdaní. Matke zazlieval aj to, že mu nepomohla pri stavbe nového domu, dokonca ju tak posotil, 
že spadla a zranila si hlavu. Vtedy matka prekliala vlastného syna, aby Boh aj jeho vyhnal z domu, tak, ako 
on, Paľo, vyhnal ju. 

Všetky tieto spomienky a ťažké duševné útrapy mučia chorého Paľa Ročku. Cíti, že už z postele 
nevstane, a že čoskoro zomrie. Trápia ho strašné výčitky svedomia, stále sa mu zjavuje matkina zakrvavená 
tvár. Napokon to už nevydrží a požiada Zuzu, aby išla po matku. Zuza, aj keď veľmi nerada, ide a s plačom 
prosí svokru, aby prišla za Paľom, lebo bez jej odpustenia nemôže zomrieť. Ale matka je neoblomná, svojmu 
synovi neodpustila. Nepríde za ním ani vtedy, keď v Paľovom mene prídu prosiť aj ďalší. Paľo však stále 
čaká na matku, díva sa na dvere, dúfajúc, že sa v nich objaví. A matka nakoniec predsa len príde – zvíťazí 
jej materinská láska. Navzájom si odpustia, Paľo sa ešte rozlúči so ženou i s malým synom a navždy zatvorí 
oči. 
  Záverečný tragický obraz umierajúceho Paľa zmiernila autorka motívom slnečného lúča, 
ktorý dopadá na kolísku s dieťaťom, akoby znamenal istú nádej, že plod niekdajšej lásky Paľa a Zuzy bude 
mať šťastnejší osud. Koniec novely tvoria Timravine úvahy o príčinách celej tragédie: „ľahko je bohatému 
dobrým byť, ale keď chudobný nemá to najpotrebnejšie, rýchlo do hriechu upadne.“  
 
Hrdinovia 

Timraviným ironickým šľahom neušla ani 1. svetová vojna, presnejšie, reakcia slovenskej dediny na 
ňu. Jej výsmech smeruje tentoraz najmä do radov prisluhovačov vládnucej vrstvy či dedinskej honorácie 
(notár Baláň, obchodník Moller, boháč Štepka), ktorí vyhlasujú účasť vo vojne za vlasteneckú povinnosť, ale 
sami sa jej zo všetkých síl usilujú vyhnúť. Ostatných chlapov vyprevádzajú na vojnu s veľkou slávou 
a presviedčajú ich, že budú konať hrdinské skutky. O skutočnej podobe vojny si však málokto robí ilúzie. 

V Timravinej novele nevystupuje ľud ako jednoliata masa postihnutá vojnovými udalosťami, ale je 
rozmieňaný na drobné, a tak sa dozvedáme o individuálnych konkrétnych osudoch žien, ktoré majú mužov 
na vojne, ale ich postoj k tejto skutočnosti sa líši. Zuza Pekovka, napríklad, sa teší, že vzali na vojnu Ďurka, 
ktorý ju ešte pred vojnou  nechal a vzal si Anku Matvejovie. Keď príde zvesť, že padol, Zuza cíti 
zadosťučinenie. 
Len v srdci Zuzy Pekovky zvesť tá nevzbudila sústrasť, skôr uspokojenie a radosť. Stojí tam ako začarená, 
oči blýskajú jej divne, na ústach úsmev tajnej útechy. Padol Ďuro jej neverný, pyšný, bezcitný. Ani Anča, 
boháčka, nebude ho mať. 

Aj Katke Stoličovej urobila vojna dobrú službu – zbavila ju muža pijana, ktorý ju bil a týral.  
„Všetkých zlých mužov by mali pobrať na vojnu. Nech by ich tam čert vzal,“ mienia ženy. „Jano Koniar prišiel 
pred troma dňami na týždeň. Ten sa vraj polepšil. Taký je k žene ako anjel,“ povie jedna. „Tak tá má osoh 
z vojny. Veď vravím, že by mali všetkých planých mužov zahnať tatam, nech by alebo padli, alebo sa 
napravili.“ 
 Z dedinskej vrchnosti vojnu nahlas nevychvaľuje iba podnotár Širický. Považuje ju za svinstvo 
a panské pokrytectvo sa mu hnusí. Napokon aj on musí narukovať. Jeho dobré srdce mu je ale aj na fronte 
skôr na príťaž, vlastne zaviní aj jeho smrť. Širického zastrelia, keď sa pokúsi zachrániť raneného 
nepriateľského vojaka, ktorý volá o pomoc. 
 
Timrava nemá čierno-biele postavy. Ľudia, ktorých stvárnila vo svojich novelách, nezastupujú nejaké 
abstraktné princípy dobra alebo zla, ale žijú skutočným životom, zmietaní množstvom vnútorných protirečení, 
ráňaní a trpko skúšaní osudom. Žiadny pred ňou a máloktorý slovenský spisovateľ po nej s takou 
psychologickou vernosťou a majstrovstvom zobrazil vnútorný svet svojich postáv. Vajanský precestoval 
temer celú Európu, ale ako spisovateľ z toho nevyťažil nič. Timrava sa skoro celý život nepohla z Ábelovej, 
ale videla a poznala mnohonásobne viac, pričom toto poznanie neopakovateľným spôsobom dokázala 
pretaviť do svojich próz. Jej štýl bol kostrbatý, pravopis, podľa vlastných slov, nezvládla do svojej smrti. 
Avšak obsah toho, čo sa z jej textov dozvedáme o človeku, poľahky zastrie tieto formálne nedostatky. 
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• Janko Jesenský (1874 – 1945) 
Slovenský kritický realizmus završuje svojou prozaickou tvorbou Janko Jesenský. Vyštudovaný právnik, 
pôsobil pred prvou svetovou vojnou ako advokát v Bánovciach. Práve dôverná znalosť bánovských pomerov 
ho viedla k napísaniu Malomestských rozprávok, v ktorých sa terčom jeho satiry stali malomeštiacke 
neduhy bánovských obyvateľov. Tento súbor krátkych próz vyvolal nevôľu maďarónskej smotánky, pretože 
sa v Jesenského poviedkach vzhliadla ako v zrkadle. Vplyvní mešťania sa mu na oplátku neskôr postarali o 
to, aby po vypuknutí vojny medzi prvými narukoval na ruský front. Jesenský využil prvú príležitosť na 
prebehnutie k Rusom a spolu s Jozefom Gregorom Tajovským sa aktívne zapájal do národnej a kultúrnej 
činnosti medzi československými zajatcami. 

Po vzniku Československej republiky (1918) pôsobil Janko Jesenský na viacerých významných 
úradníckych miestach, istý čas bol i predsedom Spolku slovenských spisovateľov. Spolu s Tajovským 
zorganizovali podpisovú akciu pod antifašistickú výzvu Verní zostaneme!. 
 
Malomestské rozprávky 
 Kompozične sú postavené na vzniknutej humornej situácii, ktorej rozuzlenie umožní autorovi 
poukázať na rôzne malomeštiacke neduhy. Väčšinu postáv súboru týchto poviedok  tvoria sčasti remeselníci 
a obchodníci, najmä však úradníci, advokáti, učitelia, lekári a farári, teda práve tí, ktorí tvorili elitu vtedajšieho 
malomesta.  
 V poviedke Pani Rafiková vykreslil Jesenský karikatúru starej klebetnej baby, ktorej malicherné 
životné záujmy sú zúžené na zbieranie a rozširovanie klebiet, a ukázal typ malomeštiackej rodiny s jej 
morálnymi a výchovnými defektami.  

Poviedka pod názvom Štvorylka zasa odhaľuje ženskú povrchnosť a márnomyseľnosť.  
 
V rokoch 1934 – 37 vychádza Jesenského román Demokrati. Prostredníctvom humoru a satiry demaskuje 
pomery v spoločnosti a politike prvej Československej republiky, kde majú osobné záujmy, kariéra 
a spoločenská prestíž jednotlivca prednosť pred spoločenským prospechom a obecným blahom. Byrokracia, 
úplatkárstvo, falošné vlastenectvo i demokratizmus, nekalé metódy politických strán i osobné chyby 
jednotlivcov sú v románe odhaľované a vysmiate s presvedčivosťou skutočného znalca pomerov. 
 
 
 
 
 

v Úloha č. 2 
 
Charakteristika patrí k opisnému slohovému útvaru. Vystihuje základné, podstatné, typické – 
charakteristické znaky predmetu, javu, človeka. 

Druhy charakteristiky: 

a) priama (vymenovanie charakterových vlastností človeka priamo má byť presným zhrnutím 
komplexného pozorovania a objektívneho hodnotenia osoby: je čestný, miluje a ctí si svojich rodičov, 
pracuje od rána do noci); 

b) nepriama (vystihuje vlastnosti človeka z jeho konania: autor nemusí o osobe povedať, že je lenivá, 
ale vyjadrí sa, že iba polihuje, nič neurobí...); 

c) individuálna (charakteristika jednej osoby); 
d) skupinová (charakteristika skupiny (trieda, generácia...); 
e) porovnávacia (charakteristika najmenej dvoch postáv tak, že vlastnosti jednej osoby porovnávame 

s vlastnosťami tej druhej); 
f) administratívna, čiže posudok (objektívna charakteristika) – autor bez zaujatia, objektívne opisuje 

kladné a záporné vlastnosti, napr. pracovníka, študenta; sústreďuje sa na pracovnú oblasť. 
Podľa toho, na čo sa charakteristika zameriava a aký štýl v nej autor používa, delíme charakteristiku na 
odbornú (charakteristika krajiny, mesta, obdobia, terénu), ktorá má informatívny účel a používa sa na 
praktické potreby a umeleckú. V umeleckej charakteristike je predmetom zobrazenia osoba (alebo 
rozprávková bytosť, zviera), autor opisuje postavu zo svojho pohľadu, subjektívne hodnotí jej vlastnosti 
alebo správanie, požíva napr. hyperbolu (napr. v karikatúre zväčšuje, preháňa isté vlastnosti). Takáto 
charakteristika má pôsobiť na citovú stránku čitateľa. 
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Maturitné zadanie 13 
 

v Úloha č. 1 
 

Popri ešte stále fungujúcom realizme sa v polovici 19. storočia postupne začína formovať nová 
literárna generácia, ktorej metóda písania je v princípe popretím realizmu. Realizmus a naturalizmus 
vychádzali z objektívnej reality, ktorú sa pokúšali verne zobraziť. Postupne ale vyčerpali výrazové možnosti 
kritického realizmu a začali sa opakovať bez toho, aby nejakým zásadnejším spôsobom pomohli svojím 
dielom zmeniť negatíva spoločnosti, ktoré podrobovali kritike. Výsledok bol ten, že niektorí umelci rezignovali 
na zobrazovanie reality a pokúšali sa nájsť vhodný spôsob, ako vyjadriť seba samého, svoj jedinečný 
vnútorný svet. Boli to spravidla autori, ktorí veľmi citlivo prežívali rozpor medzi svojou citlivou dušou 
a necitlivou realitou. To ich vháňa do osamotenosti a ich pocity výnimočnosti a odlišnosti od zvyšku 
spoločnosti naberajú na intenzite. 

Prvým pokusom v tomto smere bol parnasizmus – smer, v ktorom sa autori vzdali pokusov 
o zobrazenie reality a usilovali sa o tzv. čisté umenie alebo umenie pre umenie (l´art pour l´art). Obsah diela 
mal iba druhotný, menej dôležitý význam. Dôraz parnasisti kládli na dokonalosť formy (originálne básnické 
obrazy, rytmus, zvukomaľbu a pod.). Námety pre svoje diela si zámerne brali zo vzdialenej minulosti alebo 
nimi boli všeobecne známe príbehy z antiky. Parnasizmus bol v podstate presným opakom realizmu. 
 Reakciou na extrémy naturalizmu a parnasizmu bol vznik symbolizmu. Symbolizmus a jeho 
predstavitelia prevzali od naturalistov i parnasistov to, čo považovali za užitočné, a ostatné zavrhli.  
 
Znaky symbolizmu: 

- únik od nevraživej skutočnosti do vysnívaného sveta, neskutočna, sna, fantázie... (Paul 
Verlaine /pól verlén/ označil tento typ autorov prekliati básnici, čím chcel vystihnúť ich pocit 
osamelosti a odvrhnutie spoločnosťou – patrili medzi nich Baudelaire /bodlér/, Rimbaud 
/rembód/ a Verlaine) 

- centrom pozornosti sa stal vnútorný svet autora, jeho osobité (svojské) vnímanie 
skutočnosti všetkými zmyslami 

- svoj vzor videli v hudbe, lebo: 
a) hudba je abstraktným umením, ktoré ponecháva slobodu predstáv na jej 

prijímateľovi (napr. clivá cigánska hudba v nás vyvoláva pocit smútku, 
zádumčivosti, nostalgie, ale konkrétne naplnenie týchto pocitov, konkrétne 
predstavy si už vytvára každý prijímateľ po svojom podľa vlastnej nálady či 
individuálnych zážitkov a skúseností )   

b) napodobňovali jej ľubozvučnosť, a preto kládli  dôraz na eufóniu 
(zvukomalebnosť) a rytmus verša 

- využívaním symbolov sa chceli básnici priblížiť mnohovýznamovosti hudby – báseň sa 
stáva mnohovýznamovou - polysémantickou   
symbol = niečo konkrétne, čo sa všeobecne uznáva za znak istej abstraktnej hodnoty (napr. 
kríž – znak utrpenia, bolesti, smrti, spásy... alebo vták = znak slobody) 

- symboly spočiatku preberali z mystiky, náboženstiev alebo antiky, no postupne dostávali 
symbolický charakter i bežné pojmy (napr.u Krasku – topoľ = symbol osamotenosti, 
hrdosti...) 

 
Podobný proces, aký sa dial v literatúre, zasiahol aj výtvarné umenie. Realistickú maľbu vystriedal 

impresionizmus – smer, ktorého predstavitelia (Monet, Manet, Renoir /renoár/, Degas /dega/)sa usilovali 
namiesto verného zobrazenia reality vystihnúť náladu, dojem alebo pocit.  

Menované smery, ktoré nastúpili po realizme a naturalizme nazývame spoločným termínom – 
moderna - a sú priamymi predchodcami moderných smerov (avantgárd) 20. storočia.  
 
Charles Baudelaire 
 Komplikovaná povaha, svojrázny básnik, zakladateľ modernej francúzskej poézie. Okrem poézie sa 
písal i literárnu a výtvarnú kritiku (bol stúpencom a obhajovateľom impresionizmu). Zbierkou básní Kvety zla 
vyvolal mimoriadnu pozornosť nielen v literárnych kruhoch. Obmedzení strážcovia verejnej mravnosti ho za 
tieto básne, podobne ako Flauberta za Pani Bovaryovú, zažalovali na súde. Baudelaire nemal toľko šťastia 
ako Flaubert, bol odsúdený na peňažnú pokutu a niekoľko básní z Kvetov zla nesmelo byť publikovaných. 
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Albatros 
 
Keď mužstvo posádky zatúži za zábavou, 
nejeden albatros, šíravy morskej vták, 
utratí slobodu, ak príliš nevšímavo 
sprevádza zradnú loď na krutých hlbinách. 
 

 
 
Ach, kľavý, chromý je pasažier okrídlený! 
Nedávno krásavec a teraz neborák! 
Ten sa mu porúha: kuľhajúc vzletieť mieni, 
A tamten strká mu fajočku pod zobák! 
 

Tento kráľ azúru, chytený do osídla, 
na doskách paluby v hanbe a rozpakoch 
žalostne rozprestrie krídla, 
vláčiac ich zbok´ na bok. 
 

Básnik sa podobá princovi oblačnému, 
čo šípom smeje sa a vnára do búrok; 
no na zem stiahnutý, vstred posmechov, má trému 
a krídla mohutné hatia mu každý krok. 
 

 
Básnik je podľa Baudelaira tvor, ktorý patrí svojmu vnútornému svetu, dosahuje výšok, ktoré sú pre bežných 
smrteľníkov nedosiahnuteľné, a vo svojom svete fantázie a tvorivosti sa cíti najlepšie. Jeho talent je 
vzrušujúce prekliatie, ktoré ho síce robí neschopným žiť bežný každodenný život, ale na druhej strane mu 
umožňuje prežívať krásu a vzrušujúci pocit tvorby. 

Na príkrom kontraste (naturalistický opis mrciny – zamilovaná dvojica, zdrobneniny) básnik s dávkou 
čierneho humoru, cez ktorý presakuje hrôza, poukazuje na dočasnosť ľudskej existencie. Ženská krása, 
láska, život, to všetko je pominuteľné. Poézia a umenie však môžu siahať po večnosti. 

Paul Verlaine 
 Spočiatku žil v usporiadanej meštiackej rodine, mal ženu a deti. Jeho život a charakter tvorby 
radikálne zmenili dve skutočnosti: 1) Pre jeho sympatie k Parížskej komúne (1871) ho vyhodili z úradníckeho 
miesta v mestskej rade. 2) Osudové stretnutie s mladučkým Rimbaudom a jeho poéziou. Opúšťa rodinu 
a vydáva sa s Rimbaudom na potulky po Európe. Ich duševná spriaznenosť prerástla až so 
homosexuálneho vzťahu, ktorý mal svoju tragickú dohru, keď sa Rimbaud rozhodol Verlaina opustiť. 
Verlaine na neho v zúfalstve vystrelil, ale rana, našťastie, nebola smrteľne nebezpečná. Ich rozchod bol však 
neodvratný. Verlaine sa vrátil do Paríža, ale jeho žena sa odmietla k nemu vrátiť. Zvyšok svojho života prežil 
medzi krčmou a kostolom, podľa toho, ako sa u neho striedali obdobia zapíjania žiaľu a kajúcnych modlitieb. 

Básnické umenie 
 
Najmä hudbu! To ti neprekáža 
vziať slovo, čo neumelé je, 
čo každý vánok ľahko rozveje, 
nie tie, čo viažu sa a vážia. 
 

 
Preč s pointou, čo vraždí v básni vzruchy. 
Necudný smiech, vtip, čo kruto zazúri. 
Ten cesnak, plačú z neho azúry, 
Ten cesnak z poetických kuchýň! 
(...) 
 

Ani si neváž príliš slov. 
Prejav im svoje pohŕdanie: 
pieseň sa vtedy dobrou stane, 
keď sa to presné pospája v nej s hmlou. 
(...) 
 

 

V Básnickom umení Verlaine prezrádza vlastné kritériá na dobrú poéziu. Mnohé z nich patria medzi znaky 
symbolistickej básne, ako boli vymenované na začiatku kapitoly – hudba, polysémantickosť, používanie 
pojmov ako symbolov... 

Jean Arthur Rimbaud 
 Večný tulák. Najlepšie básne napísal medzi 16. a 20. rokom svojho života. Potom na písanie 
zanevrel a živil sa sporadicky ako obchodník, pričom krížom-krážom prechodil Afriku. Irónia osudu chcela, že 
on, chodec a tulák, dostal rakovinu kolena, na ktorú ako 37-ročný aj zomiera v rodnom Charleville. Jeho 
tvorbu výstižne charakterizoval Ľubomír Feldek: „Rimbaudovi je jasné, čo nebýva jasné školometom: že o čo 
viac tzv. správnych myšlienok a ušľachtilých postojov je v básni, o to je v nej menej poézie. Preto tak 
dôrazne nadradzuje nad zneužiteľný rozum a morálku neomylné zmysly a slobodnú fantáziu.“ 
 
Moja bohéma 
 
Šiel som si, s rukami vo vreckách, v každom diera, 
môj kabát kabátom bol možno predvlani, 
pod nebom, múza, šiel tvoj verný poddaný 
a lásky v mojich snoch – och, jedna prenádhera! 
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Aj z mojich nohavíc už bola hrôza hrôz. 
Zasnený Malíček, lúskal som počas cesty 
rýmy. A na nebi šumeli moje hviezdy, 
keď na noc prijala ma krčma Veľký voz – 
 
čul som ich z priekop, kde krásne sedelo sa 
v septembri podvečer, zatiaľ čo tiekla rosa 
po mojom čele jak výživný vínny mok, 
 
a s nohou pri srdci do tieňov fantastických 
brnkal som veršíky na lýre elastických, 
údermi osudu skúšaných topánok. 
 
 
Guillaume Apollinaire /gijom apolinér/ 
 Jeho tvorba (začiatok 20.storočia) znamenala prelom v písaní poézie. Nielen francúzska, ale celá 
poézia 20. storočia až do dnešných čias stojí na základoch, ktoré postavil. Zaviedol do básne asociatívnu 
obraznosť a pomocou voľného združovania asociatívnych obrazov vytvoril nový typ básne, tzv. báseň – 
pásmo.  
 Po obsahovej stránke sú jeho básne zakorenené v básnikovej súčasnosti a, na rozdiel od 
symbolistov, Apollinaire neuniká od reálneho sveta. Práve naopak, chce v básni zachytiť dynamicky sa 
meniacu dobu – jej rýchle tempo súvisiace s prudkým rozvojom techniky (automobil, kinematografia, letecká 
doprava...). Je očarený novým svetom ako dieťa, ktoré s nadšením skúma neznámy svet okolo seba. 

Hlbokým zmenám charakteru doby (zmenenému obsahu) je však potrebné adekvátne prispôsobiť aj 
umelecké prostriedky, formu básne. Novú realitu zobraziť novým spôsobom. Príkladom takejto zmeny 
formálnej stránky básne sa stala Apollinairova básnická skladba Pásmo z prevratnej zbierky Alkoholy. Voľne 
radí za sebou obrazy, medzi ktorými je istá (pevnejšia, očividná alebo len naznačená) významová súvislosť 
(asociácia). Ráta pritom s aktívnou spoluprácou čitateľa, ktorý by mal s pomocou vlastnej fantázie 
a imaginácie hľadať, domýšľať vzťahy medzi jednotlivými obrazmi. Aby Apollinaire podčiarkol voľnosť týchto 
vzťahov, vynecháva v básni interpunkciu. 
 
Pásmo 
 
Starý svet ten ťa už unavil nakoniec 
 
Pastierka Eiffelka čuj ako bľačí ti to stádo mostov dnes 
 
Máš už dosť života v gréckej a rímskej antike 
 
Tu už aj autá sú akoby antické 
(...) 
Čítaš si reklamy plagáty nahlas ti spievajú cenníky 
To je dnes poézia a na prózu sú denníky 
Sú napínavé detektívky spisky za šesták 
Portréty slávnych ľudí a kadejaký brak 
 
Videl som dnes ráno neviem aká to bola ulica 
Nová a čistučká slnečná poľnica 
Šéfovia pisárky osmahlí robotníci 
Štyrikrát denne sa poberajú po ulici 
Ráno ju siréna tri razy hukotom zaplaví 
Na obed zašteká starý zvon chrapľavý 
Nápisy vyhlášky na múroch po okraji 
Štíty a tabule kričia sťa papagáji 
Milujem pôvaby tejto priemyslovej ulice 
V Paríži medzi ulicou Aumont-Tgiéville a triedou des Ternes ležiacej 
 
(...mladá ulica mu asociuje vlastné detstvo a spomienku, ako sa kedysi modlieval s detským priateľom 
v kalpnke. Nasledujú obrazy Krista a asociácia neba...) 
 
To je ten Kristus ktorý lepšie ako letec k nebu vzlieta 
A drží trvalo výškový rekord sveta 
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(...od motívu nanebovstúpenia sa Apollinaire asociáciou dostane k lietaniu...) 
 
Vzápätí nebo sa miliónmi lastovíc naplnilo 
Sokolov sov a havranov je tu roj celý 
Ibisy plameniaky marabuty z Afriky prileteli 
(...) 
Z obzoru letí orol a robí veľký krik 
Z Ameriky zas prišiel drobný kolibrík 
Z Číny zas prileteli pihi vysoké i malé 
Čo majú iba jedno krídlo a lietajú vždy v páre 
Potom hľa čistý vzduch tá biela holubica 
 
(...vtáci z rôznych krajín vyvolajú v autorovi útržky spomienok na vlastné cestovanie po Európe – 
Stredozemné more, Praha, Marseille, Rím, Amsterdam atď., až sa v myšlienkach opäť vracia na saint-
lazarskú stanicu do Paríža...) 
Máš oči plné sĺz hľa vysťahovalci tá divná chasa 
Veria v Boha ženy koja deti všetci modlia sa 
Ich zápach plní saint-lazarskú stanicu 
Tak ako traja králi veria v svoju stálicu 
Myslia že zarobia peniaze na poliach Argentíny 
A že sa bohatí zas vrátia do otčiny 
Červenú perinu ako vy svoje srdce nesie jedna rodina 
Naše sny sú neskutočné ako táto perina 
Niektorí tu zostanú tí emigranti úbohí 
V ulici des Rosiers majú svoje brlohy 
 
(...báseň končí ako začala – na modernej parížskej ulici, ale na rozdiel od začiatku, práve sa končí noc, je 
nadránom...) 
 
Si sám a ráno do oblokov kuká 
Mliekari zvonia po uliciach kanvicami 
 
Noc prchá ako krásna kvetina 
Tá Lea pozorná tá klamná Ferdina 
 
A ty piješ ako svoj život ostrý alkohol 
Svoj život piješ akoby pálenkou bol 
 
Domov sa poberáš k Auteuilu kráčaš sám 
Ľahnúť si k fetišom ľahnúť si ku modlám 
Sú to iní Kristovia ich božstvo iné je 
Sú to nižší Kristovia temnej nádeje 
 
Zbohom Zbohom 
Slnce s krvavým krkom 
 
 
Medzi najkrajšie Apolliairove ľúbostné básne patrí slávny Most Mirabeau /mirabó/. Niet vari umeleckého 
prekladateľa z francúzštiny, ktorý by sa nepokúsil zmerať si svoje jazykové a básnické sily práve na tejto 
nostalgickej básni o pominuteľnosti. 
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Most Mirabeau 
 
Pod mostom Mirabeau plynie Seina 
A naše lásky 
Ak spomienky mi na ne dovolená 
Radosť bývala vždy bôľom vykúpená 
 
Príď noc čas odbi nám 
Dni odchádzajú ja zostávam 
 
Zostaňme tvárou v tvár v dlaniach dlane 
Pokým dolu 
Pod mostom čo z našich rúk sa stane 
Plynú pohľadov večných vlny odovzdané 
 
Príď noc čas odbi nám 
Dni odchádzajú ja zostávam 
 

 
 
Láska odchádza jak tátp voda tečie 
Láska odchádza 
Jak život čo sa vlečie 
Tak ako Nádej prudká nekonečne 
 
Príď noc čas odbi nám 
Dni odchádzajú ja zostávam 
 
Plynú dni a plynie týždňov zmena 
Ani čas zašlý 
Ani lásky nevrátia sa z tieňa 
Pod mostom Mirabeu plynie Seina 
 
Príď noc čas odbi nám 
Dni odchádzajú ja zostávam 

Apollinairov experimentálny prístup k písaniu poézie sa naplno prejavil v zbierke Kaligramy.  
Kaligram je vlastne báseň – obraz, má grafickú podobu predmetu, o ktorom sa píše: 
 
                                Kravata 
 
                            K              A 
                              R           T 
                                 A     A 
                                     V 
                                   T  Ě       
                                  E L E 
                               GANTNĚ 
                                 ŠKRTÍ 
                               SVLEČ JI 
                                 POKUD  
                               NECHCEŠ 
                               SKONČIT 
                                    SMR 
                                      TÍ 
 
Špecifické znaky slovenskej literárnej moderny, básnické dielo I. Krasku a J. Jesenského 

 
Na skutočnú básnickú osobnosť, pre ktorú poézia nebola len formou transparentného vyjadrenia 

národno-obranných postojov, ale predovšetkým bytostnou potrebou sebavyjadrenia, sme museli čakať od 
čias štúrovcov takmer 60 rokov. Napokon prišla v podobe chemického inžiniera Jána Bottu. Ján Botto je 
vlastné meno Ivana Krasku. Svoje prvé, časopisecky uverejňované básne podpisoval ešte pseudonymom 
Janko Cigáň a jeho skutočnú identitu odhalil až František Votruba podľa pečiatky na známke Kraskovho 
listu. 

 Hoci sa Krasko sám hlásil k nadviazaniu na Vajanského a Hviezdoslavovo dielo, bolo to skôr 
zdvorilostné gesto, než odraz skutočných inšpiračných zdrojov. Kraskova tvorba vyrastá predovšetkým 
z koreňov európskej literárnej moderny, a to najmä francúzskej a rumunskej (Mihail Eminescu), no rozhodne 
pritom nie je nijakým jej zjednodušeným napodobňovaním. Krasko si vytvoril svojbytný básnický jazyk, 
symboly, ktoré sa opakovane objavujú v jeho básniach (topole, pusté pole, havran...), sú typicky kraskovské, 
clivá atmosféra jeho veršov nemá inde obdoby. Kritériá symbolistickej tvorby si ujasnil a artikuloval v básni 
 
Je jedno, či básnik píše veselé, alebo smutné verše, či burcuje do boja za práva utláčaných, alebo žiali nad 
osudom národa. Podstatné je, aby písal to, čo naozaj a úprimne cíti, čo malo „zrod v jeho srdci“. Pokiaľ ide 
o formu, Krasko žiada vyhodiť z básne zbytočnú hlušinu, bezobsažnú krasomluvu. Požiadavka hudobnosti, 
zvukomalebnosti verša, ale aj jeho významovej voľnosti, neurčitosti – to sú princípy prvýkrát artikulované už 
Verlainom.  
 Kraskova tvorba je, čo do rozsahu, neveľká, sú to dve útle zbieročky, ale svojím obsahom vyvážia 
zobrané spisy mnohých. Prvá nesie názov Nox et solitudo (Noc a samota) a obsahuje básne dvojakého 
druhu – jednak sú to básne s charakterom osobnej intímnej spovede, jednak básne, ktorými autor zaujíma 
postoj k situácii svojho národa. Zbierka vyšla v roku 1909, keď uhorská vláda vyvíjala enormný tlak na 
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pomaďarčenie všetkých nemaďarských národov Uhorska a do platnosti vstúpili neslávne známe likvidačné 
Aponyho zákony. (Apony zaviedol maďarčinu ako vyučovací jazyk na všetkých stupňoch škôl.)  
 K najvydarenejším básniam z Kraskovej intímnej lyriky patria básne Už je pozde... a Topole. 
 
Už je pozde... 
 
Už je pozde, nepamätáš - ! 
nad horami vrcholí 
veľký mesiac, nemý, bledý, 
obličaj sťa mŕtvoly; 
 
riedke mráčky tiahnu nebom, 
kryjú mesiac v závoji; 
tiene blúdia siným poľom, 
pokoj čuší po chvoji; 
 

 

 
 
Niekde v diaľke hlásnik trúbi 
pozdnú nočnú hodinu, 
ozveny sa dute vlnia, 
až kdes´ v tichu vyhynú-: 
 
zrovna, zrovna jako vtedy!... 
...Mesiac sadá za hory 
A ty nejdeš dokončiť tie 
Započaté hovory - - 
Už je pozde, nepamätáš - ! 

Prostredníctvom prírodného motívu neskorej noci, symbolov mesiaca v splne, tieňov a mráčkov nad 
siným poľom navodzuje autor atmosféru smútku a prázdnoty. Je neskoro v zmysle pokročilej noci, ale 
i v zmysle bližšie neurčenej premárnenej príležitosti (dokončiť rozhovor, dopovedať, dožiť a pod.).  

Báseň je blízka hudbe nielen dôsledným dodržiavaním trochejského rytmu, ale aj svojou 
polysémantickosťou. Tým, že sa autor vyhol explicitnému vysloveniu konkrétnej príčiny svojho smútku, 
poskytol čitateľovi možnosť vlastnej interpretácie. Každý z nás prežil situáciu, kedy nestihol niečo dôležité 
vysloviť alebo vykonať, a príležitosť napraviť to už viac neprišla. Preto môže každý čitateľ konkretizovať 
obsah básne na náklade vlastnej autentickej skúsenosti. 
 Autor v básni zaujímavo pracuje s interpunkciou. Pomlčky, tri bodky, výkričník za pomlčkou, tým 
všetkým je podčiarknutá náznakovosť, nedopovedanosť básnikovej výpovede, alebo nemý výkrik ticha tam, 
kde by slová pôsobili nadbytočne. 
 
Topole 
 
Hej, topole, tie topole vysoké! 
Okolo nich šíre pole – 
Čnejú k nebu veľké čierne 
- zrovna jako čiesi bôle - 
topole. 
 
Hej, topole, tie topole bez lístia! 
Duch jak čísi špatnej vôle 
hrdo stoja ošarpané, 
v mraze, vetre nahé, holé 
topole. 
 

 
 
Hej, topole, tie topole bez žitia! 
Nemo stoja v úzkom kole 
- prízraky sťa z nirvány by - 
Pozerajú v prázdno dole 
topole. 
 
Hej, tie hrdé, vysočizné topole! 
Ako vzhľad ich duch môj mizne... 
Hore?... Dolu...? Do nirvány...? 
Ako havran ošarpaný 
Do noci... 

Opäť sa stretávame s prírodný motívom (topole uprostred šíreho poľa), ale je zrejmé, že básnik ich 
opisom smeruje ďalej, že za sugestívnym prírodným obrazom sa ukrýva hlbšia výpoveď. Ďalšie významové 
vrstvy básne naznačuje posledná strofa: vzhľad topoľov sa tu prirovnáva k vnútornému ustrojeniu ľudského 
ducha. Kam zmizne, kde sa stratí (po smrti?)? Hore?, dolu?, do nirvány (stavu večnej blaženosti)? Vieme o 
tom povedať viac než len to, že v tomto smere nemáme nijakej istoty? (do /neznámej/ noci...) 
 V básni Vesper dominicae (Nedeľný večer) využil Krasko postup filmovej kamery. Od celkového 
pohľadu na krajinu, kde „tam niekde v diaľke / v čierňavých horách / dedinka biela / túli sa k zemi“ 
postupným švenkom prechádza až k detailu staručkej matky, ktorá samotná sedí za stolom a číta si 
v Tranosciu. Švenk kamery z veľkej diaľky naznačuje vzdialenosť (priestorovú alebo časovú) básnika od 
blízkeho človeka (matky) a rodného domu, kam sa už vracia iba v spomienkach. Motív zmrákania na konci 
básne môže naznačovať neúprosnosť času a nevyhnutnosť konca ľudského života: „- - A súmrak padá / 
vždy väčší a hustší / v izbietku malú - / - - A pokoj sadne / pomaly, tíško / na sivú hlavu / matičky mojej - -“ 
 Tvrdou kritikou nedvižnosti a rezignácie slovenského národa je báseň Jehovah. Krasko vzýva 
starozákonného boha Jahveho, aby privodil záhubu a ťažké tresty národu „nechce li vedieť, že sa 
pripozdieva, / že z chmúrnej túrni poplašný zvon hučí - / 
 
Ó, hrozný Jehovah! Ty bez milosrdenstva, 
ja pravicu Ti trestajúcu vzývam, 
na vlastné plemä Tvoju prosím pomstu!! 
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 Druhá Kraskova zbierka Verše (1912) už nemá taký silný podtext smútku, clivoty a rezignácie ako 
prvá. Objavuje sa v nej túžba autora pobiť sa so životom, vzdorovať nepriazni osudu. Nie všade to ale 
prospelo sile umeleckej výpovede básnika. 
 
Janko Jesenský 
 Charakter i tón Jesenského básní sa od Kraskovej tvorby diametrálne líši. Satirický a ironický 
Jesenského duch sa prejavil nielen v jeho próze (pozri kapitolu 15), ale aj v poézii.  
V zbierkach Na zlobu dňa I. a Na zlobu dňa II. satiricky glosuje súdobé pomery na Slovensku. 
 

Srdcia 
 
Priateľu, ak raz dôjde na to: 
vybrať si srdce, abo zlato, 
ber zlato. 
  Ktože za to môž´, 
že taký praktický je človek? 
Za groš sŕdc kúpiš si koľkokoľvek, 
za srdce ti nik nedá groš. 
 
Politikom 
 
Čože je to za robota? 
Jeden čihí, druhý hota. 
K oju, k oju, kone čierne: 
prasknú uzdy, prasknú štverne, 
a to ešte v časy také, 
keď je voz po osi v mláke, 
a to v takom okamžiku, 
keď je národ na vozíku. 
Nie je na to statok statkom, 
aby iba hádzal zadkom. 
 

 Jesenský odmietal pokračovať v duchu hviezdoslavovskej tradície, ale veľmi mu nesedel ani 
charakter symbolizmu. Stvoril si niečo ako vlastný štýl, pričom obohatil slovenskú poéziu najmä o ľúbostné 
témy (niekde s dokonca s ľahkým nádychom erotiky), ktoré od Sládkovičovej Maríny akoby na Slovensku 
celkom vymreli. 
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v Úloha č. 2 
 
Morfológia (tvaroslovie) – náuka o gramatických tvaroch slov, o zmene tvaru slova, napr. skloňovaním, 
časovaním. 
 
Slovné druhy – delenie: 

ü podľa ohybnosti: ohybné a neohybné 
ü podľa vecného významu: plnovýznamové a neplnovýznamové 
ü podľa vetnočlenskej platnosti: môžu byť vetným členom alebo nemôžu byť vetným členom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delenie  
podľa 

ohybnosti 

Delenie 
podľa 

vecného 
významu 

Slovné druhy 
Delenie podľa 
vetnočlenskej 

platnosti 

oh
yb

né
 

pl
no

vý
zn

am
ov

é  

1. podstatné mená (substantíva) 

môžu byť 
vetným členom 

2. prídavné mená (adjektíva) 

3. zámená (pronominá) 

4. číslovky (numeráliá) 

5. slovesá (verbá) 

ne
oh

yb
né

 

6. príslovky (adverbiá) 

ne
pl

no
vý

zn
am

ov
é 

7. predložky (prepozície) 

nemôžu byť 
vetným členom 

8. spojky (konjunkcie) 

9. častice (partikuly) 

10. citoslovcia (interjekcie) 
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Maturitné zadanie 14 
 

v Úloha č. 1 
 

Prvá svetová vojna (1914 – 1918) bola nielen otrasnou udalosťou novodobých ľudských dejín, ale 
výrazne zasiahla i do jednotlivých oblastí kultúrneho a duchovného života mnohých národov. Najväčšiu  
ťarchu niesli na sebe európske štáty a čiastočne USA. Je preto pochopiteľné, že vojnová problematika 
najviac prenikla do európskej a americkej literatúry. Avšak udalosti a dôsledky prvej svetovej vojny ovládli 
všetky umelecké druhy a stali sa predmetom skúmania spoločenských vied. 

Prvá polovica 20. st. je jednou z najzložitejších epoch doterajšieho vývinu ľudstva. Človek a celé 
spoločenské skupiny boli vystavené nesmiernemu utrpeniu. Zároveň však nastal rozmach civilizácie, 
technického a vedeckého pokroku. To vzbudzovalo na jednej strane nádeje na lepšie podmienky života, ale 
súčasne pôsobilo stiesňujúco. V tomto období dochádza aj ku geopolitickým zmenám, ktoré viedli k vzniku 
nových štátov (Československo – 28.10.1918, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Juhoslávia, Rumunsko) 
a nových systémov: na západe pokračuje demokratický vývoj, v Rusku už počas vojny prevzali moc 
boľševici, v Nemecku sa v 30. Rokoch dostáva k moci Hitler a buduje totalitný štát. Hitlerovské Nemecko 
napokon priviedlo ľudstvo k ďalšej svetovej vojne.  
 
Charakteristika literatúry 
 

• Spisovatelia v literatúre zachytávajú svoje vlastné zážitky z vojny, s ktorou sa pomerne dlho 
vyrovnávajú. 

• Literatúra je pluralitná – mnohotvárna. Niektoré avantgardné smery pretrvávajú, iné zanikajú, ale 
vznikajú aj nové (stratená generácia, dadaizmus, surrealizmus, expresionizmus, 
konštruktivizmus). 

• V literatúre dominuje próza: poviedka, novela, román. 
 
Americká literatúra 
 
Do rozvoja svetovej prózy zasahovala od začiatku 20. rokov. Zásluhu na tom mali prozaici, ktorí patrili do 
stratenej generácie. 
Stratená generácia (Lost generation)  
– pomenovanie pre mladých ľudí, ktorí sa vrátili z bojísk prvej svetovej vojny, prežili záverečné obdobie prvej  
svetovej vojny na európskom kontinente (Francúzsko, Taliansko) a nevedeli sa prispôsobiť novej situácii 
v živote, pretože po všetkom, čo prežili, sa cítili stratení. Hrdinami próz sú jednotlivci stratení v labyrinte 
sveta, sú to obvykle rozporuplní, silno citovo založení ľudia, ktorí nikde nenachádzajú zakotvenie. Žijú 
v provizóriu a jedinou hodnotou v tomto svete je kamarátstvo. 
Termín „stratená generácia“ prvýkrát použila americká spisovateľka Gertruda Steinová.  
Táto generácia, okradnutá vojnou o zmysel vlastnej existencie, zbavená viery v rozumné usporiadanie sveta, 
sa ani po vojne nedokáže včleniť do spoločnosti a viesť „riadny“ život. Bola to generácia, povedané 
Remarqueovými slovami, ktorá „bola zničená vojnou – hoci unikla jej granátom.“ (Motto k románu Na západe 
nič nového) 
 

• Ernest Hemingway (1899 – 1961) 
Medzi hlavných predstaviteľov stratenej generácie patril Ernest Hemingway (1898 – 1961). Ako 
dobrovoľníka Červeného kríža ho v Taliansku ťažko zranili. Po vojne pôsobil ako zahraničný spravodajca, 
cestoval po Európe. Počas druhej svetovej vojny sa zdržiaval na Kube, kde aj zostal žiť. Zdravotné problémy 
a depresie ho dohnali k samovražde.  
Jeho dielo, v ktorom sa stretávali popri sebe romantické i realistické prvky, prekročilo veľmi rýchlo hranice 
americkej literatúry a aktívne sa podieľalo na formovaní novodobého svetového románu, novely a poviedky. 
Vo svojej tvorbe sa opiera o autobiografické zážitky a skúsenosti (Zbohom zbraniam, Komu zvonia do 
hrobu, Starec a more – novela, za jej nové umelecké kvality bol vyznamenaný Nobelovou cenou; a i.). 
 
Zbohom zbraniam  
Americký dobrovoľník v talianskej armáde poručík Frederik Henry pomáha počas 1. svetovej vojny ako 
veliteľ vodičov sanitiek na taliansko-rakúskej frontovej línii v severnom Taliansku. Jeho taliansky priateľ, 
vojenský chirurg Rinaldi ho zoznám s anglickou zdravotnou sestrou Catherine Barkleyovou. Minometná 
strela Henrymu spôsobí ťažké zranenie nohy a poručík je dopravený do frontorvého zázemia, do americkej 
nemocnice v Miláne. Tam sa znovu stretáva s Catherine, ktorá bola prevelená do milánskej nemocnice. 
Počas rehabilitačného pobytu v Miláne vznikne medzi nimi ľúbostný vzťah, ktorý je prerušený Henryho 
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návratom na front. V čase, keď talianska armáda ustupuje do vnútrozemia pred rakúsko-nemeckou 
ofenzívou, príde k čistkám v dôstojníckom zbore. Obvinený je i Frederik Henry a odsúdia ho na smrť 
zastrelením. V nestráženom okamihu Frederik utečie. Vyhľadá Catherine v severotalianskom letovisku 
Stresa a spoločne odvážne utekajú pred talianskou vojenskou políciou na loďke cez jazero do neutrálneho 
Švajčiarska. Catherine už vtedy čaká s Frederikom dieťa. Niekoľkomesačnú idylu ich spoločného života vo 
Švajčiarsku ďaleko od frontových bojov ukončí ťažký pôrod, pri ktorom zomrie ich dieeťa i milovaná 
Catherine. 
Hemingway v románe obžalúva vojnu, ktorej krutosť je nepredstaviteľná. Láska v tejto dobe nemá nádej na 
prežitie. Nezmyselné zabíjanie, v ktorého strede prežívajú Henry a Catherine svoju ľúbostnú idylu, 
v podstate cestu k záchrane pred vojnovými hrôzami. 
 
Komu zvonia do hrobu 
Román z obdobia španielskej občianskej vojny. Dej románu odohrávajúcceho sa v horách neďaleko Segovie 
sa sústreďuje do troch dní. Americký profesor španielčiny Robert Jordan sa ako dobrovoľník na strane 
republikánov pripája k partizánskej skupine, ktorej úlohou je vyhodiť do vzudchu most a znemožniť prísun 
nepriateľských posíl v čase pripravovaného republikánskeho útoku. Robert sa zaľúbi do Márie, dcéry 
zavraždeného republikánskeho starostu, a v bojovej atmosfére prežíva chvíle prchavej radosti. Sám 
pochybuje o úspechu akcie, ale disciplinovane plní úlohu. Oddielu sa podarí most zničiť, pri ústupe si však 
Jordan zlomí nohu. Posiela skupinu do bezpečia a sám, uvedomujúc si bezvýchodiskovosť svojho 
postavenia, očakáva nepriateľa, ktorého hodlá na čas zastaviť. Posledné okamihy života prežíva s vedomím, 
že svet je krásny a stojí za to, aby preň človek bojoval. 
 

• Wiliam Faulkner (1897 – 1962) 
Generačným druhom Ernesta Hemingwaya bol Wiliam Faulkner, ktorý síce začal svoju literárnu dráhu 
básnickou tvorbou, ale neskoršie sa venoval len próze. Väčšinu námetov čerpal zo spomienok na prvú 
svetovú vojnu.  
 

• John Doss Passos (1896 – 1970) 
Spomedzi príslušníkov stratenej generácie sa najviac zblížil s poetikou avantgardnej slovesnej tvorby. Jeho 
hlavným dielom je románová trilógia U.S.A. Touto rozsiahlou prózou vstúpil J. D. Passos do dejín modernej 
literatúry ako tvorca tzv. románu – pásma. Technika tohto románového žánru pracuje s rozličnými 
prostriedkami. Čiastočne sa v ňom uplatňujú prvky objektívneho epického rozprávania, ale pomedzi ne sa 
preplietajú rozličné dokumentárne zložky, ako napr. správy z novín, historické dokumenty atď. Román – 
pásmo je útvarom, ktorý hraničí s reportážou. 
 
Francúzska literatúra 
 
Je veľmi pestrá, popri tradičnej realistickej literatúre sa v nej stretneme so všetkými avantgardnými smermi, 
ktoré v tomto období fungovali. 
 

• Romain Rolland (1866 – 1944) 
Prozaik, dramatik a publicista, nositeľ nobelovej ceny.  
 
Peter a Lucia 
Protivojnová psychologická novela. Dej sa odohráva v Paríži, teda nie na fronte, od stredy večera 30. 1. do 
Veľkonočného piatka 29. 3. 1918. Inšpirovalo ho nemecké bombardovanie Paríža na Veľký piatok 1918, 
ktorého obeťami boli aj viacerí Rollandovi priatelia. Príbeh je vystavaný na kontraste vojnovej reality 
a intímneho sveta Petra a Lucie. Odhaľuje nezmyselnosť vojny, ktorá ničí životy a jeho najkrajšie hodnoty. 
Novela rozpráva o zrodení a rozvíjaní sa lásky meštianskeho syna, osemnásťročného Petra a dcéry 
robotníčky v továrni, nedoštudovanej výtvarníčky Lucie. Po náhodnom stretnutí v metre, v ktorom zažijú 
bombardovanie, vzklíči medzi nimi náklonnosť. Ťaživé problémy vojny (poplachy, Petra do pol roka čaká 
odvod) ustupujú pred rozvíjajúcim sa vzťahom milencov. Peter a Lucia žijú iba svojimi nežnými citmi plnými 
snov. Vo Veľkonočnom týždni má ich láska vyvrcholiť. Pri organovom koncerte na Veľký piatok v Chráme sv. 
Gervaisa však počas náletu umierajú v jeho troskách v poslednom roku vojny. Ich smrť je rovanko 
nezmyselná ako celá vojna. Autor je k hrdinom láskavý, necháva ich zomrieť spolu, aby boli šťastní aj 
v okamihu smrti. 
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• Henri Barbusse (1873 – 1935) 
Prozaik a publicista. Do prvej svetovej vojny narukoval ako dobrovoľník. Organizoval protivojnové 
a protifašistické vystúpenia. Do povedomia verejnosti sa dostal protivojnovým románom Oheň s podtitulom 
Denník bojového družstva. Je to Barbussova najslávnejšia kniha. Autor v ňom zachytil vlastné zážitky 
radového vojaka z prvej svetovej vojny v zákopoch nemecko-francúzskeho frontu. Román venoval svojim 
padlým kamarátom. Má denníkovú formu. Barbusse vykresľuje nielen vojnové scény, ale aj myšlienkové 
dozrievanie vojakov, ktorí si uvedomujú, že jediným riešením je bojovať proti sociálnym pôvodcom vojny.  
Denníková forma románu umožňuje, že hrdinami sú jednotliví vojaci. V kapitolách sa striedajú epizódy 
a zážitky z bojov s úvahami jednotlivcov, scény odpočinku sú v protiklade s ťažkou drinou pri kopaní 
zákopov, oddychové dialógy s obrazmi bitiek, pokojné opisy krajiny s otrasnými zábermi hrôzy a utrpenia. 
Román vrcholí, keď v boji padne takmer celý oddiel, živí hľadajú mŕtvych a z posledných síl nesú ranených 
na obväzisko. 
 
Nemecká literatúra 
 
Expresionizmus (z lat. expressus – výrazný, ostrý, vyhranený) 

- Vznik v prvých desaťročiach 20. storočia v Nemecku. 
- Jeho cieľom je analyzovať skutočnosť, zobraziť celú surovosť sveta. Hlavnou ideou je odmietanie 

vojny a násilia, odpor proti fašizmu. 
- Zachytáva vnútorný svet postáv, ich individualitu. 
- Postavy prežívajú pocity skepsy, dezilúzie, živelnej vzbury. 
- Expresionistické diela majú jednoduchú kompozíciu, často sa v nich využíva kontrast. 
- Predstavitelia: E. M. Remarque, T. Mann. 

 
• Erich Maria Remarque (1898 – 1970) 

Hlavným impulzom pre literárnu tvorbu mu bola vlastná skúsenosť z prvej svetovej vojny. Patril ku generácii, 
ktorá priamo zo školských lavíc narukovala do prvej svetovej vojny. Začiatkom 30. rokov emigroval pred 
Hitlerom do Švajčiarska.  
Vojnové námety sú motivickou osnovou celej jeho tvorby. Spoločnou črtou jeho hrdinov je skepsa ku 
všetkému – tým sa podobajú stratenej generácii, hrdinovia žijú v provizóriu, vytrhnutí zo spoločnosti, hľadajú 
zmysel života, túžia po láske a šťastí.  
(Cesta späť, Traja kamaráti, Víťazný oblúk, Noc v Lisabone, Čas žitia, čas umierania a i.) 
 
Na západe nič nového 
Už prvým dielom Na západe nič nového dosiahol svetový úspech, už v čase svojho vydania sa stal 
bestsellerom.  
Rozprávačom je mladý chlapec Paul Baumer, ktorý práve skončil strednú školu. Dobrovoľne sa prihlási na 
front. Retrospektívne spomína na realitu výcvikového tábora, kde sa stretol so šikanovaním, na budovanie 
zákopov, na prvé boje. Zvlášť sugestívna je scéna, keď prvýkrát zabije človeka – Francúza. Vtedy si 
uvedomuje, že je jedno, akej národnosti bol vojak, ktorého zabil, ale že zabil človeka. Jeho priatelia 
postupne zomierajú a Paul vytriezvie z nacionalizmu a uvedomí si nezmyselnosť vojny. Teší sa na 
dovolenku, ale ani doma nenachádza pokoj, napokon je rád, že sa vracia na front. Absurdnosť vojny 
potvrdzuje aj Paulova smrť v jednom z posledných vojnových dní v októbri roka 1918, keď oficiálne správy 
z frontu oznamovali, že na západe nič nové. 
V strede záujmu Remarqua nie sú filozofické otázky mladých ľudí, ktorí museli proti vlastnej vôli odísť zo 
školských lavíc priamo na front. Chcel len podať správu o generácii, ktorá bola zničená vojnou. 
Retrospektívne uvádza množstvo epizód z desaťtýždňového výcviku plného šikanovania, z budovania 
zákopov na západnom fronte i z prvých bojových stretnutí. Dielo pokračuje opisom vojnových hrôz – 
bombardovania, plynové útoky, krvavé boje muža proti mužovi a opakovaným vyjadrením hodnôt ľudskej 
súdržnosti, nezištnej obetavosti a vojnového priateľstva na život na smrť.  
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v Úloha č. 2 
 
Morfológia (tvaroslovie) – náuka o gramatických tvaroch slov, o zmene tvaru slova, napr. skloňovaním, 
časovaním. 
Ohybné slovné druhy môžeme ohýbať – skloňovať alebo časovať. 
Pri podstatných menách, prídavných menách, zámenách, číslovkách určujeme menné gramatické 
kategórie: 

Ø rod: mužský (maskulínum), ženský (feminínum), stredný (neutrum) 
Ø číslo: jednotné (singulár), množné (plurál) 
Ø pád: nominatív    kto? čo? 
               genitív koho? čoho?  
               datív  komu? čomu? 
               akuzatív koho? čo? 
               lokál (o) kom? (o) čom? 
               inštrumentál   (s) kým? (s) čím?  

 
Pri slovesách určujeme slovesné gramatické kategórie: 

Ø osoba: 1., 2., 3. 
Ø číslo: jednotné, množné 
Ø čas: minulý, prítomný, budúci 
Ø spôsob: oznamovací, rozkazovací, podmieňovací 
Ø rod: činný, trpný 
Ø vid: dokonavý, nedokonavý 
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Maturitné zadanie 15 
 

v Úloha č. 1 
 

Prvá svetová vojna (1914 – 1918) bola nielen otrasnou udalosťou novodobých ľudských dejín, ale 
výrazne zasiahla i do jednotlivých oblastí kultúrneho a duchovného života mnohých národov. Najväčšiu  
ťarchu niesli na sebe európske štáty a čiastočne USA. Je preto pochopiteľné, že vojnová problematika 
najviac prenikla do európskej a americkej literatúry. Avšak udalosti a dôsledky prvej svetovej vojny ovládli 
všetky umelecké druhy a stali sa predmetom skúmania spoločenských vied. 

Prvá polovica 20. st. je jednou z najzložitejších epoch doterajšieho vývinu ľudstva. Človek a celé 
spoločenské skupiny boli vystavené nesmiernemu utrpeniu. Zároveň však nastal rozmach civilizácie, 
technického a vedeckého pokroku. To vzbudzovalo na jednej strane nádeje na lepšie podmienky života, ale 
súčasne pôsobilo stiesňujúco. V tomto období dochádza aj ku geopolitickým zmenám, ktoré viedli k vzniku 
nových štátov (Československo – 28.10.1918, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Juhoslávia, Rumunsko) 
a nových systémov: na západe pokračuje demokratický vývoj, v Rusku už počas vojny prevzali moc 
boľševici, v Nemecku sa v 30. Rokoch dostáva k moci Hitler a buduje totalitný štát. Hitlerovské Nemecko 
napokon priviedlo ľudstvo k ďalšej svetovej vojne.  
 
Charakteristika literatúry 
 

• Spisovatelia v literatúre zachytávajú svoje vlastné zážitky z vojny, s ktorou sa pomerne dlho 
vyrovnávajú. 

• Literatúra je pluralitná – mnohotvárna. Niektoré avantgardné smery pretrvávajú, iné zanikajú, ale 
vznikajú aj nové (stratená generácia, dadaizmus, surrealizmus, expresionizmus, 
konštruktivizmus). 

• V literatúre dominuje próza: poviedka, novela, román. 
 
Integračné snahy vo svetovej literatúre 
 
Veľká časť predstaviteľov svetovej literatúry sa zaoberala vo svojej tvorbe medzivojnového obdobia 
otázkami ďalšieho osudu ľudstva. Viacerí spisovatelia vyslovovali presvedčenie, že obroda spoločnosti môže 
prísť len vtedy, keď všetky národy – veľké i malé – budú uskutočňovať zásady humanity. Zdôrazňovali sa 
zásady slobody, rovnosti a bratstva všetkých ľudí a národov. Na ich základe malo nájsť ľudstvo po krvavej 
vojne opäť určitú jednotiacu ideu. K priekopníkom týchto myšlienok patril v 20. st. Theodore Dreiser, 
George Bernard Shaw, Romain Rolland, Thomas Mann a i. Títo autori si vydobyli vo svete uznanie aj 
umeleckými kvalitami svojej tvorby. Súborne ich možno zaradiť za stúpencov realizmu, každý z nich mal 
však svoj vlastný štýl a používal špecifické zobrazovacie prostriedky, od presného opisu skutočnosti, až po 
jemné vykresľovanie psychickej stránky literárnych postáv. 
 
Americká literatúra 
 

• Theodore Dreiser (1871 – 1945)  
Americký prozaik a žurnalista. Jeho tvorbu tvorí rad kritickorealistických románov (Sestra Carrie, Americká 
tragédia, Finančník a i.). 
 
Americká tragédia 
Spoločenský román s kriminálnou zápletkou. Clyde Griffith, syn chudobného pouličného kazateľa a speváka, 
túži po peniazoch, spoločenskom postavení a po erotických pôžitkoch. Po vystriedaní niekoľkých 
zamestnaní pracuje ako vedúci jedného z oddelení v strýkovej továrni na goliere, kde nadväzuje ľúbostné 
pletky s robotníčkami. Hlbší vzťah pocíti k Roberte Aldenovej, ale tú hodlá opustiť, pretože v krásnej 
milionárskej dcére Sondre Finchleyovej nájde nielen nový objekt lásky, ale aj nádej na manželstvo. Pomer 
Clyda a Roberty nezostáva bez následkov. Mladý Griffith, túžiaci po kariére, chce spáliť všetky mosty. Pozve 
Robertu na výlet k jazeru a je odhodlaný spáchať zločin. Loďka, na ktorej sa plavia po jazere, sa sčasti 
náhodou, sčasti úmyselne prevrhne a Roberta sa utopí. Po dlhom vyšetrovaní a súdnom procese Clyda 
usvedčia, odsúdia na smrť a popravia na elektrickom kresle. » 
Námetom románu bola skutočná udalosť. Autor v postave Clyda a na jeho príbehu ukázal, ako 
charakteristické črty doby – túžba po bohatstve a osobnom prospechu za každú cenu – deformujú morálku 
slabších jedincov. Clyde sa k zločinu odhodlá, nespácha ho však, ale ani nepomôže topiacej sa dievčine, 
a pretože je chudobný, nemá šancu obhájiť sa.  
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Román je diagnostickým obrazom sociálnych a morálnych vzťahov vtedajšej Ameriky a vyniká 
psychologickým majstrovstvom a zmyslom pre detail. Právom patrí k vrcholom americkej sociálnej prózy 20. 
storočia. 
 
Anglická literatúra 
 

• George Bernard Shaw (1856 – 1950) 
Anglický dramatik, kritik a esejista írskeho pôvodu, nositeľ Nobelovej ceny. Najvýznamnejšiendiela: Živnosť 
pani Warrenovej, Svätá Jana, Pygmalion, Človek osudu). 
 
Pygmalion 
Komédia inšpirovaná antickým mýtom o cyperskom sochárovi Pygmalionovi. Vychádza z Ovidiových 
Premien. K popularite hry prispel aj vtip dialógov a využívanie rozdielnych jazykových vrstiev, najmä tzv. 
cockney – jazyka londýnskej spodiny. 
Londýnsky profesor fonetiky, starý mládenec Henry Higgins sa s priateľom plukovníkom Pickeringom staví, 
že z nevzdelanej kvetinárky Elizy Doolitlovej vychová ušľachtilú mladú dámu za pol roka. Vďaka 
Higginsovým hodinám sa z Elizy stane pôvabná mladá dáma, ktorá svojím správaním predstihne aj 
samotného Higginsa. Obľúbi si ju aj profesorova matka, ktorá ju prijme do svojho domu. Tak ako staroveký 
Pygmalion aj Higgins „stvorí“ nového človeka. Po vypršaní stávky Líza odchádza. Higgins ju nezdržiava, ale 
po jej odchode si uvedomí, že mu chýba, a žiada ju, aby sa vrátila späť. V epilógu Líza ponuku odmietne 
a uprednostní iného muža, ktorý ju miluje. Toto rozhodnutie jej dáva morálnu prevahu nad citovo ustrnutým 
Higginsom, ktorý dlho nie je schopný prekročiť bariéry svojho obmedzeného poňatia ženskej individuality.  
Na základe tejto hry v roku 1964 vznikol filmový muzikál My Fair Lady. 
 
Pražská nemecká literatúra 
 

• Franz Kafka (1883 – 1924) 
Nemecky píšuci český spisovateľ židovského pôvodu. Za svojho života publikoval málo, väčšina jeho diel 
vyšla až posmrtne hlavne zásluhou jeho priateľa Maxa Broda, lebo autor trval na ich zničení. Vo svojich 
románoch Proces, Zámok predkladá pred čitateľa v istom zmysle abstraktný príbeh – metaforu a s minimom 
indícií ponecháva na samotnom čitateľovi, ako túto metaforu dešifruje. Inak povedané, otázka pre čitateľa 
znie: Čo je za príbehom? resp. Čo príbeh znamená?. 
 
Proces  
Kľúčové dielo F. Kafku. Román je napísaný v tretej osobe, ale z pozície hlavného hrdinu. Prostredie 
i postavy sú typické nezúčastneným monológom. Dej sa odohráva v 20. storočí, v nejakom meste. 
Bankového prokuristu Jozefa K. prekvapia v deň jeho tridsiatych narodenín hneď po prebudení dvaja 
neznámi muži, ktorí mu oznamujú, že sa proti nemu začne proces. Hoci je de jure zatknutý, môže sa zatiaľ 
pohybovať na slobode. Proces však pokračuje ďalej vyšetrovaním v záhadnom podkroví starého činžiaka 
Napriek tomu, že sa Jozef K. usiluje zistiť, z čoho je obvinený, absolvuje niekoľko čudesných stretnutí 
a výsluchov, nedozvie sa nič. Akási tajomná byrokratická a súdna mašinéria z neho urobí štvanú zver. 
U nikoho nenachádza podporu pre svoju obhajobu. Jozefa K., ktorý nikdy neuvidí svojich sudcov, 
neskutočný proces stále viac pohlcuje. V predvečer 31. narodenín dvaja muži hrdinu odvedú do opusteného 
lomu za mestom, kde ho bez toho, aby sa bránil, prebodnú a umiera „ako pes“.                                                        
 
Pre nájdenie uspokojivej odpovede na otázku Čo je za príbehom? je nutné pokúsiť sa zodpovedať niektoré 
čiastkové otázky a vytvoriť si tak isté interpretačné opory: 

1/ Kde sa odohráva príbeh? Je (bolo) niekde možné bez príčiny obviniť človeka a popraviť ho bez 
možnosti riadnej obhajoby a spravodlivého súdu? 
2/ Prečo hlavný hrdina nemá priezvisko, iba skratku K.? 
3/ Prečo sa „poprava“ odohrala takým mafiánskym spôsobom a nie tak, ako je zaužívané pri treste 
smrti? 
4/ Má nejaký význam K-ova profesia bankového úradníka alebo to nie je podstatné? 
 
Príklady niektorých možných odpovedí: 

 
Príklad A) 

1/ Podľa niektorých ukazovateľov (telefón, automobil ap.) vieme, že príbeh sa odohráva v 20. storočí. 
Základné ľudské práva sa v tomto čase ľuďom upierali v totalitných režimoch (Taliansko, Nemecko, 
Rusko). 
2/ K-ovo priezvisko nie podstatné, autor skratkou naznačuje, že môže ísť o ktoréhokoľvek človeka, lebo 
ktokoľvek sa môže stať obeťou totalitného režimu. 
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3/ V totalitných režimoch nezriedka mizli ľudia bez príčiny a bez stopy. Umierali v koncentračných 
táboroch, boli namieste zastrelení, umučení vo väzniciach ap., t.j. nemuseli byť popravovaní, ako je 
obvyklé pri trestoch smrti. 
4/ Nižší bankový úradník je profesia, ktorá nijako nevyčnieva nad priemer, je skôr zamestnaním, kde sa 
štatisticky sucho narába s ciframi a autor tak podčiarkuje skutočnosť, že Jozef K. je jeden z milióna, a že 
to, čo sa stalo jemu, sa môže prihodiť komukoľvek. 

Záver A) 
Kafka svojím románom odsudzuje odľudštený a zbyrokratizovaný totalitný režim, v ktorom je 
človek bezvýznamnou figúrkou a hračkou štátnej moci. 
 

Príklad B) 
1/ Autor zámerne neuvádza miesto deja, lebo to nie je podstatné. Postavy tajomných mužov symbolizujú 
nepochopiteľné sily osudu, ktoré nás vedú k smrti. Každý z nás je totiž „odsúdený“ na smrť tak, ako 
Jozef K.. Naša smrť je trestom za niečo, čo sme nespáchali, ale je nevyhnutnosťou, ktorá stihne 
každého, bez ohľadu na to, či sa previnil proti takým či onakým zákonom. 
2/ Meno Jozef K. ironicky pripomína prezumpciu neviny, podľa ktorej zásad sa nesmie v tlači uvádzať 
plné meno obžalovaného, kým mu nie je dokázaná vina. 
3/ Forma smrti Jozefa K. je úmyselne prekvapivá. Autor tým zdôrazňuje, že nikto z nás nevie kedy 
a v akej podobe sa nám smrť objaví. 
4/ Bankový úradník musí byť presný a neomylný vo výpočtoch, je zvyknutý na prehľadnosť a jasnú reč 
čísel. Je to autorom výborne zvolená profesia, keďže jej podstata je pravým opakom nevypočítateľnosti 
smrti. 

Záver B) 
Kafka svojím románom poukazuje na absurdnosť ľudskej existencie, ktorá sa so strašnou 
nezvratnosťou končí ľudsky nepochopiteľnou smrťou.  

 
Keďže odpoveď na otázku Čo je za príbehom? resp. Čo príbeh znamená? nie je jediná možná, ale naopak, 
takýchto odpovedí je potenciálne nekonečné množstvo, hovoríme o mnohovýznamovom 
(polysémantickom) románe, ktorý tak svojím charakterom pripomína vlastnosti modernej poézie 20. 
storočia.   
 
Nemecká literatúra 

• Thomas Mann (1875 - 1955) 
Nemecký spisovateľ, filantrop a esejista prvej polovice 20. storočia. V roku 1929 získal Nobelovu cenu za 
literatúru. Po nástupe Hitlera k moci boli jeho knihy verejne spálené. 
Z diela: Buddenbrookovci, Jozef a jeho bratia, Čarovný vrch. 
 
Buddenbrookovci – román s podtitulom Úpadok jednej rodiny označil autor za duchovné dejiny európskeho 
meštiactva. Centrom deja je osud a život štyroch generácií, ako ich predstavujú Johann, Jean, Thomas a 
Hanno. Rozpad a materiálny úpadok rodiny sa kompenzuje intenzívnym vzťahom k Wagnerovej hudbe – 
základnému motívu celého diela. Ide o realistické dielo s ironickým podtextom. Má autobiografické črty. 
 
V románe Čarovný vrch, ktorého dej sa odohráva v izolovanom prostredí švajčiarskeho pľúcneho sanatória, 
sa zišli aristokratické „špičky“ Európy, galéria osobitých postáv. Mann v románe načrtol veľa myšlienok a 
úvah – politických, filozofických i estetických. 
 
Smrť v Benátkach – príbeh starnúceho spisovateľa Gustáva von Aschenbacha, ktorý sa rozhodne prežiť 
leto v Benátkach. Na pláži Lido jeho pozornosť upúta krásny poľský chlapec Tadzio. Ten sa mu stane 
objektom trýznivej lásky. Aschenbach nedokáže odísť, v deň Tadziovho odchodu zomiera. Podľa novely 
Smrť v Benátkach nakrútil v roku 1970 L. Visconti rovnomenný film, stala sa inšpiráciou aj pre Benjamina 
Brittena k vytvoreniu opery. 
 
Jozef a jeho bratia – románová tetralógia, ktorú T. Mann písal šestnásť rokov. Prerozprával v nej biblický 
príbeh z obdobia egyptských faraónov. Dielo je historicko–filozofickým eposom dejín ľudstva, vyjadril v ňom 
hlboké mravné a humanistické ideály. 
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Ruská literatúra 
 
Po revolúcii v roku 1917 prešla zložitým vývojom. Revolúcia si dala za cieľ základnú prestavbu spoločnosti 
na základe socialistických zásad. Hoci sa mnohí ruskí i zahraniční spisovatelia stotožnili s týmito zásadami, 
pri vzniku nových literárnych diel sa odohrávali polemiky.  
Ruská básnická tvorba mala v tomto období mnoho významných osobností. Dlho sa udržiavali umelecké 
zložky a postupy rozličných smerov.  
 
Futurizmus (z lat. futurus – budúci) 
je umelecký smer, ktorý odmietal zaužívané normy, konvencie a trvalé hodnoty spoločnosti, obdivoval 
techniku a mestskú civilizáciu, chcel vytvoriť umenie, ktoré by zodpovedalo ruchu a tempu nadchádzajúceho 
priemyselného veku.  
 

• Vladimír Vladimirovič Majakovskij (1893 – 1930) 
Ako básnik a dramatik sa Majakovskij formoval v riečišti futurizmu, jeho tvorba však estetické bariéry dané 
literárnou školou prekračovala. Počiatkom jeho básnickej tvorby bola poetická monodráma Vladimir 
Majakovskij, vyznačujúca sa kresťanským a buričsky romantickým duchom. Leitmotívom jeho sociálne 
meditatívnych poém bol hlboký súcit s trpiacimi, ich idea smerovala až k sebaobetovaniu za všetkých 
vydedencov. Celým svojím osudom a tvorbou bol predurčený do pozície básnika-rebelanta. Predrevolučnú 
žlčovitosť a spoločenský negativizmus vystriedala po boľševickej revolúcii nádej na spoločenskú a mravnú 
obrodu ľudstva. 
Majakovskij sa stal hviezdou nového režimu, jeho tvorba sa zmenila na jednoliatu oslavu boľševizmu a jeho 
vodcu Lenina. Svojimi nadšenými veršovanými agitkami, revolučnými eposmi a patetickými ódami vytvoril 
umeleckú platformu leninizmu. Túto pachuť nedokážu zotrieť ani neskoršie lyrické poémy a satirické 
divadelné hry. 
 
Kubofuturizmus (z lat. cubus – kocka) 
sa rozvíjal hlavne v Rusku. Je to umelecký smer, ktorý zahrňuje vzájomné prelínanie sa plastických tvarov 
a pohybových zložiek, prelínanie časových rovín a dôraz na grafickú podobu textu. 
 

• Michail Afanasievič Bulgakov (1891 – 1940) 
Majster a Margaréta – historicko–filozofický román s fantastickými prvkami. 
Moskovčania si žijú svoj každodenný obyčajný život. Tak napríklad chodia do obchodov, divadla. Nehovoria 
pravdu. Čítajú knihy. Chodia na milíciu udávať susedov. Cestujú električkami. Spávajú s tými, s ktorými by 
nemali. Pracujú. Trpia paranojou. Túto idylu naruší Woland, keď sa zjaví v meste i so svojou suitou. V celej 
Moskve vypukne neslýchaný zmätok. Dejú sa úplne škandalózne veci. Nahé občianky behajú v noci po 
meste. Pracovníci nemenovanej inštitúcie nevedia prestať spievať. Niekoľko solídnych občanov sa ocitne na 
psychiatrii. Ďalších zatkne milícia.  
Woland je totiž sám satanáš. Využíva svoje nadprirodzené schopnosti, aby si robil spolu s podarenou 
dvojicou Koroviovom a Kocúrom z Moskovčanov posmech. Tak napríklad Arkadij Apolonovič Semplejarov, 
predseda akustickej komisie. Statočne žiada vysvetlenie magickej seasy. Pretože ináč by to mohlo zanechať 
na divácku masu zlý dojem. Ujde sa mu hanba pred celým mestom. Nehanebník Koroviov prezradí jeho 
pomer s herečkou. Okrem toho dvakrát utŕži dáždnikom po hlave. Alebo Nikanor Ivanovič, predseda 
bytového družstva. Zdráha sa prijať úplatok. (Aj keď iba veľmi slabo.) Diabol však zariadi, aby bankovky 
samy skočili do aktovky. A tak Nikanor Ivanovič hovorí pravdu pred milíciou. V dome je nečistá sila!  
Prskal som smiechom pri tejto a pri mnohých iných scénach. Živo som si predstavoval, ako chudák Nikanor 
Ivanovič vysvetľuje na polícii, že bankovky samy skočili do kufra. Je pobúrený, veď hovorí iba pravdu. 
Zápletka s Wolandom umožňuje Bulgakovovi rozvinúť fantáziu na plno. Nikto a nič v Moskve nedokáže ujsť 
pred Bulgakovovým smiechom. Jedna veselá príhoda strieda druhú. V druhej časti je už román o niečo 
vážnejší. Tento vážny tón vrcholí na veľkom plese satanáša. Tu Bulgakov tvrdo odsúdi všetkých vrahov, 
travičov, udavačov, cudzoložníkov a ostatných možných zloduchov.  
Našťastie ešte pred odchodom z Moskvy, Koroviov s Kocúrom vystroja zopár nemiestnych scén. Milícia im je 
na stope. Dokonca dôjde na Sadovej dvadsaťtri ku gangsterskej prestrelke, pri ktorej sa nikomu nič nestane.  
Majster a Margaréta zosobňujú v románe lásku. Tá však nemá na tomto svete šancu a preto milenci musia 
zahynúť, aby našli naplnenie kdesi v inom svete.  
Román Majster a Margaréta je veselý na povrchu, pochmúrny pod ním. Je celý prešpikovaný symbolikou. 
Nemyslím si, žeby bol najväčším ruským románom 20. storočia. Vôbec takéto označenie nemá pre mňa 
zmysel. Je to predovšetkým skvelé čítanie.  
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Socialistický realizmus 
Umelecký smer, ktorý vznikol v Rusku v 30. rokoch 20. storočia. Bol povýšený na jedinú tvorivú metódu, 
ostatné smery boli zakázané. 
Obsah diel mal zodpovedať straníckym normám. Literatúra poúčala, ako žiť po sovietsky. 
Využíva patetické reči a prázdne frázy. 
Hrdina je rodený bojovník za šťastie celého ľudstva. Boj je pre hrdinu najvyšším cieľom a šťastím. 
Postavy sú čierno-biele: buď dobré alebo zlé, v priebehu deja sa nevyvíjajú, s neobmedzeným optimizmom 
hľadia do krajšej budúcnosti. 
 

• Maxim Gorkij (1868 – 1936) 
Prozaik, dramatik a publicista. 
Vlastným menom Alexej Maximovič Peškov v rodine robotníka - umeleckého stolára. Z tohto aj vyplýval jeho 
vzťah k robotníkom a jednoduchým ľuďom. Vo veku 11 rokov mu umiera matka a v tom čase žije medzi 
ľuďmi ako učeň v obchodoch, umývač riadu kreslič či divadelný štatista. Neskôr cestuje po európskej časti 
Ruska a oboznamuje sa so životom roľníkov a robotníkov. Literárnej činnosti sa systematicky začal venovať 
od roku 1892. Román Matka vydal v roku 1907. Aktívne sa zapájal do robotníckeho hnutia a bol blízkym 
spolupracovníkom V. I. Lenina. Po VOSR bol aktívny v kultúrnej oblasti.  
Maxim Gorkij svojou literárnou činnosťou položil základy nového literárneho smeru - socialistického realizmu. 
Vo svojich dielach naturalisticky zobrazuje život robotníka v podmienkach cárskeho Ruska. Nízka 
vzdelanostná a životná úroveň, hraničiaca s biedou, neobmedzená moc cára, takmer žiadne práva pre 
robotnícku triedu, skorumpovaná polícia, prebujnená byrokracia, súdy, ktoré ani nechyrovali o nestrannosti - 
bezhranične oddané cárovi. Zároveň však presadzuje socialistické princípy, ktoré hlása Marx a po ňom i V. I. 
Lenin. Spoločné vlastníctvo, všeobecne povinná práca, všetky výrobné prostriedky ľudu. Postavy často 
idealizoval, heroizoval. Hrdinovia nemajú žiadnu chybu, sú odhodlaný bojovať pre svoju vec až do 
absolútneho konca bez ohľadu na dôsledky. Často sú jeho romány využívané na stranícku propagandu.  
 
 Česká literatúra 
Starší spisovatelia píšu kritickorealistickou metódou. 
Mladšia generácia preferuje avantgardné smery: poetizmus a vitalizmus. 
 
Poetizmus  
Umelecký smer, ktorý zdôrazňoval aktívny vzťah k životu. 
Ide mu o umenie žiť a užívať. 
Život zachytáva prostredníctvom citov a fantázie. 
Zdrojom inšpirácie sa preň stáva imaginácia – predstavivosť, obrazotvornsoť, fantázia, sen a poznávanie 
vzdialených krajín. 
Najvýznamnejší predstavitelia: Vitězslav Nezval, Jaroslav Seifert. 
 

• Karel Čapek (1890 – 1938) 
Karel Čapek, český prozaik, prekladateľ, dramatik, publicista, esejista, autor kníh pre deti, básnik, jeden z 
najväčších literátov medzivojnového obdobia. Narodil sa 9. januára 1890 v dedine Malé Svatoňovice v 
Podkrkonoší ako syn lekára. Jeho brat Josef bol maliarom a spisovateľom a niektoré knihy písali ako 
autorská dvojica – bratia Čapkovci. 
Jeho utopicko-fantastické romány sú inšpirované vedeckými objavmi a vynálezmi, ale pôvod majú v reálnom 
živote, a tak vo svojich dielach stavia svet techniky proti svetu ľudskému. Celý tento voľný cyklus uviedol 
hrou, ktorá ho preslávila najviac. Jej titul znamená skratku firmy, ktorá vyrába umelého človeka – R.U.R. 
(Rossum´s Universal Robots). 
V dráme R.U.R. sa odohráva príbeh o zničení ľudí ich strojovými napodobeninami – robotmi. Záchrana 
prichádza, keď nad vymierajúcou hŕstkou ľudstva poľudští jedného robota a robotku ľudský – ľúbostný cit. 
Hlavným myšlienkovým posolstvom drámy je varovná výstraha pred zmechanizovaním človeka a pred 
slepou honbou za osobným prospechom, lebo objav sa môže svojim tvorcom vymknúť z rúk a viesť až 
k záhube ľudstva. 
Hru Biela nemoc napísal K. Čapek v roku 1937 a bola bezprostrednou reakciou na nástup fašizmu v 
Nemecku. V „nemenovanej“ krajine vypukla epidémia neznámej choroby, ktorú nazvali podľa symptómu – 
bielej škvrny na tele. Novodobý mor vyvoláva paniku. Liek vynájde lekár – vedec dr. Galén. Vydá ho však len 
pod podmienkou, že sa mocní vzdajú vojnových plánov. Keď ochorie aj hlavný diktátor, maršal, príjme 
doktorovu podmienku a ten mu nesie liek. Sfanatizovaný dav však lekára napadne a ampulku s liekom 
rozbije. Hra z roku 1937 je obranou humanizmu a varovaním pred fanatizmom v predvečer svetového 
vojnového konfliktu. 
Vytvoril originálny typ krátkych detektívnych príbehov (Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy), 
knižne vydal výbery fejtónov, stĺpcov a drobných próz z rôznych období žurnalistickej činnosti. Vytvoril 
originálny typ krátkych detektívnych príbehov (Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy), napísal Knihu 
apokryfov a knižne vydal výbery fejtónov, stĺpcov a drobných próz z rôznych období žurnalistickej činnosti 
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(Zahradníkův rok, Jak se co dělá, Na břehu dnů, Místo pro Jonathana). Knihy Měl jsem psa a kočku, 
Kalendář, O lidech, Bajky a podpovídky a iné boli vydané posmrtne. Pre deti napísal Devatero pohádek a 
ještě jedna od Josefa Čapka ako prídavok, Dášeňka čili život štěněte. Knihy Měl jsem psa a kočku, 
Kalendář, O lidech, Bajky a podpovídky a iné boli vydané posmrtne. Pre deti napísal Devatero pohádek. 
 
 

v Úloha č. 2 
 
Publicistický štýl 
 

Subjektívno-objektívny štýl. Uplatňuje sa vo sfére žurnalistickej (novinárskej) komunikácie. 
Cieľom je prinášať informácie o aktuálnych udalostiach, poúčať, ovplyvňovať, presviedčať a získavať pre 
svoj názor čitateľskú verejnosť. 

Publicistický štýl na rozdiel od odborného štýlu prispôsobuje náročnosť obsahu a formy priemernej 
vzdelanostnej úrovni obyvateľstva. Musí zabezpečiť všeobecnú zrozumiteľnosť textov, čo nie je podmienkou 
v náučnom štýle. 

Publicistický štýl využíva informačný slohový postup, náučný slohový postup, úvahový slohový 
postup, rozprávací slohový postup, opisný slohový postup. Je hybridným štýlom, pretože využíva výrazové 
prostriedky viacerých štýlov. 

K príťažlivosti publicistických prejavov v tlači môže prispieť aj rozmanité členenie textu, výrazné 
zalomené titulky (titulok dáva čitateľovi prvú informáciu, upútava jeho pozornosť a zachytáva celý obsah 
článku, niekedy naznačuje názor redaktora alebo celej redakcie), či rôzne grafické prostriedky (odlišné 
typy písma). Týmto spôsobom sa zvyšuje prehľadnosť textu, autor usmerňuje čitateľa tak, aby nič dôležité 
neprehliadol.  

Široká škála aktualizačných momentov sa používa tiež v rozhlase a televízii. Aj v suchopárnom 
spravodajstve možno vyvolať napätie pri pohľade na naliehavý problém dňa z dvoch zorných uhlov.  

Informácie, ktoré publicista sprostredkúva čitateľovi, musia byť myšlienkovo ucelené. Postupuje sa 
od jednoduchších údajov k zložitejším, od informačnej správy ku komentovanej a pod. Čím je informácia 
náročnejšia, tým osobitejší musí byť spôsob jej podania, tým jasnejšie a účinnejšie treba čitateľovu 
pozornosť priviesť k najdôležitejšiemu miestu, pasáži alebo problému. 

Škála publicistických textov je široká a rôznorodá. Publicistické žánre sa podľa prevažujúcich 
štýlotvorných znakov delia na: 

1. spravodajské – informujú o aktuálnych udalostiach (správa, interview, riport, komuniké), 
2. analytické – z viacerých zorných uhlov hodnotia závažné a aktuálne udalosti (úvodník, 

komentár, recenzia, posudok), 
3. beletristické útvary – uplatňujú sa v nich umelecké štýlotvorné prvky (reportáž). 

 
Medzi najrozšírenejšie publicistické žánre patrí: správa, komentár, úvodník, glosa, kritika, recenzia, 
fejtón, stĺpček, reportáž, interview. 
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Maturitné zadanie 16 
 

v Úloha č. 1 
 
Prvá svetová vojna (1914 – 1918) bola nielen otrasnou udalosťou novodobých ľudských dejín, ale výrazne 
zasiahla i do jednotlivých oblastí kultúrneho a duchovného života mnohých národov. Najväčšiu  ťarchu niesli 
na sebe európske štáty a čiastočne USA. Je preto pochopiteľné, že vojnová problematika najviac prenikla do 
európskej a americkej literatúry. Avšak udalosti a dôsledky prvej svetovej vojny ovládli všetky umelecké 
druhy a stali sa predmetom skúmania spoločenských vied. 
Prvá polovica 20. st. je jednou z najzložitejších epoch doterajšieho vývinu ľudstva. Človek a celé 
spoločenské skupiny boli vystavené nesmiernemu utrpeniu. Zároveň však nastal rozmach civilizácie, 
technického a vedeckého pokroku. To vzbudzovalo na jednej strane nádeje na lepšie podmienky života, ale 
súčasne pôsobilo stiesňujúco. V tomto období dochádza aj ku geopolitickým zmenám, ktoré viedli k vzniku 
nových štátov (Československo – 28.10.1918, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Juhoslávia, Rumunsko) 
a nových systémov: na západe pokračuje demokratický vývoj, v Rusku už počas vojny prevzali moc 
boľševici, v Nemecku sa v 30. Rokoch dostáva k moci Hitler a buduje totalitný štát. Hitlerovské Nemecko 
napokon priviedlo ľudstvo k ďalšej svetovej vojne.  
 
Charakteristika literatúry 

 
• Spisovatelia v literatúre zachytávajú svoje vlastné zážitky z vojny, s ktorou sa pomerne dlho 

vyrovnávajú. 
• Literatúra je pluralitná – mnohotvárna. Niektoré avantgardné smery pretrvávajú, iné zanikajú, ale 

vznikajú aj nové (stratená generácia, dadaizmus, surrealizmus, expresionizmus, 
konštruktivizmus). 

• V literatúre dominuje próza: poviedka, novela, román. 
 
 

• Joseph Heller (1923 – 1999)  
Americký prozaik pochádzajúci z chudobnej rodiny židovského prisťahovalca. Počas druhej svetovej vojny 
pôsobil ako bojový letec na Korzike. Jeho tvorbu predstavuje kritický prúd realistickej literatúry v USA. Je 
autorom osobitých humoristických a satirických románov, ktoré výstižne zobrazujú americký spôsob života 
(Hlava XXII, Niečo  sa stalo, Gold nad zlato, Boh vie a i.). 
Dej sa odohráva na ostrove Pianosa v Stredozemnom mori.  
Ústrednou postavou románu Hlava XXII je kapitán Yossarian, ktorý sa búri proti nezmyselnostiam vojenskej 
byrokracie, ktorej stelesnením je tzv. hlava XXII. Je to súbor absurdných nariadení a predpisov, ktorý proti 
sebe stavia vojaka a armádu ako inštitúciu, v ktorej ľudské indivídum nič neznamená.  
Yossarian sa rozhodne dezertovať. V úteku, pri ktorom mu pomáha major Danby a vojenský kaplán, vidí 
jedinú možnosť záchrany života a normálnej existencie.  
Autor koncentráciou dejov na malom priestore („každému musí byť jasné, že by sa naň všetky opisované 
udalosti jednoducho nezmestili“) a prelínaním časových rovín prostredníctvom komickej hyperboly 
presvedčivo dokázal podstatu vojenskej mašinérie, ktorá potláčala ľudskosť. 
Román, plný situačnej komiky, irónie, satiry, nonsensov a čierneho humoru, ktorý predstavuje svet 
prevrátený naruby, je účinným svedectvom o nezmyselnosti vojen. 
 

• Norman Mailer (1923)  
Americký prozaik a publicista sa preslávil románovou prvotinou Nahí a mŕtvi, v ktorej vychádza z vlastných 
zážitkov vojenskej služby v juhovýchodnej Ázii.  
Dejovú osnovu románu tvorí zachytenie bojových operácií amerického výsadku generála Edwarda 
Cummingsa na tichomorskom ostrove Anopopei za druhej svetovej vojny. Prieskumný oddiel seržanta Crofta 
sa po vylodení zaoberá budovaním tábora a stavbou cesty do vnútra ostrova, kde je obranná línia 
a základňa Japoncov.  
Jadrom príbehu je zachytenie namáhavej cesty džungľou, niekoľko stretov s Japoncami, úmorný prechod 
horského masívu, zúfalý útek pri napadnutí sršňami a návrat vyčerpaných vojakov do tábora. Vojenské 
operácie na ostrove sa medzitým končia likvidáciou veľkého počtu vyhladovaných Japoncov.              
Krutosť, nezmyselnosť a absurdnosť vojny autor vyjadril naturistickým zachytením vojnových útrap 
a reflexiami zužujúceho sa kolektívu. V krajnej situácii sa obnažujú i konflikty prameniace z rasových, 
národnostných dôvodov, ale aj z odlišnej sociálnej skúsenosti jednotlivcov. Mailerovo majstrovstvo 
psychologickej kresby, uplatnenie ironického nadhľadu svedčí o osobitosti autora a jeho schopnosti čerpať 
z podnetov modernej literatúry.  
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• Jaroslav Hašek (1883 – 1923) 

Prozaik, tvorca humoristickej a satirickej prózy. Jeho dielo bolo preložené do 23 jazykov. 
Kompletné dielo Jaroslava Haška vyšlo v šestnástich zväzkoch, okrem slávneho románu Osudy dobrého 
vojaka Švejka napísal okolo 1200 poviedok roztrúsených po časopisoch. Čo znie až neuveriteľne vzhľadom 
na to, že takmer celý život strávil v „hospodách“. Jaroslav Hašek zažil „vďaka“ otcovi alkoholikovi citovo 
i finančne biedne detstvo, preto odjakživa stranil chudobným a revolúciám a to bol zrejme aj dôvod, pre ktorý 
počas 1. svetovej vojny zbehol k Červenej armáde.  
Satirou proti vojne 
Pokiaľ autori stratenej generácie podávali obraz vojny a jej následkov s expresívnym, až tragickým 
zafarbením a s dôrazom na autentickosť svojej výpovede, český prozaik a satirik Jaroslav Hašek vo svojom 
románe Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války obnažil absurditu armádnej mašinérie Rakúsko - 
Uhorska prostredníctvom humoru, satiry a irónie. Ústredná postava románu, obyčajný vojak Jozef Švejk, 
Švejk sa „narodil“ v jednom z mála Haškových svetlých období, prostoduchý, ale dobromyseľný, akýsi Čech 
– milión, nás sprevádza vojnovými udalosťami od lekárskej komisie, ktorá uzná Švejka za „ouředného blba“, 
cez službu u poľného kuráta Otta Katza, neskôr u nadporučíka Lukáša, až po Švejkov príchod na front.  
„Tak nám zabili Ferdinanda...“ Veta, ktorou sa začínajú Osudy dobrého vojaka Švejka, bola už preložená do 
60 jazykov. Spolu s ňou aj táto veľkolepá „myšlienka“: „Poslušne hlásim, von celej svět a život je jedna velká 
blbost.“ Jedna z mnohých slovných perál, ktoré Švejk len tak rozhadzuje okolo seba.  
Každý režim má veľké heslá, ktoré tento šťastný idiot vo vojenskej uniforme svojimi nekonečnými historkami 
konfrontuje s drsnou realitou. Nadšená horlivosť, s akou vykonáva rozkazy, sa obracia proti armáde 
a zosmiešňuje ju. Haškov hrdina tak bojuje nielen proti absurdite vojny, ale proti násiliu akéhokoľvek druhu. 
Práve tým oslovuje čitateľov na celom svete, preto sa stal nesmrteľný. Komika hlavnej postavy spočíva 
v tom, že nie je jasné, či ide o nevyliečiteľného idiota, alebo o prefíkaného simulanta a herca. Jeho výkrik 
uprostred delostreleckej paľby („Nestřílejte, dyť jsou tady lidi!“) je typickou ukážkou toho, ako Hašek stavia 
do protikladu to, čo je normálne z pohľadu militaristickej, byrokratickej a svätuškárskej mašinérie monarchie, 
a čo z pohľadu obyčajného jednoduchého človeka. V úvode svojho románu píše Hašek o hlavnom 
(anti)hrdinovi okrem iného aj toto: „On nezapálil chrám bohyně v Efezu, jako to udělal ten hlupák 
Hérostrates, aby se dostal do novin a školních čítanek. A to stačí.“  Román je obhajobou nárokov 
obyčajného človeka na slobodu a pokojný život proti spoločenskému poriadku, ktorý mu takúto slobodu 
upiera. Je napísaný jazykom ulice, nevyhýba sa ani hrubším výrazom a slangu, ak si to vyžaduje charakter 
postavy a opisovaná situácia.  
Jeho dnes už takmer nedeliteľnou súčasťou sú nádherné ilustrácie Jozefa Ladu a dočkal sa i filmového 
spracovania s nezabudnuteľným Rudolfom Hrušínskym v hlavnej úlohe, či animovanej podoby 
v neopakovateľnom spracovaní Jiřího Trnku. 
 
Jozef Lada, autor neodolateľných ilustrácií k Švejkovi, zvykol Haškovi počas osláv svojich menín ponúkať 
osem druhov pálenky, ktoré Švejk vypil s četníkmi na stanici, keď ho viedli do Putimi: kontušovku, višňovku, 
orechovku, jarabinku, čerta, alaš, vanilkovú, rum. To Haškovi stačilo ku šťastiu: pár priateľov, litre 
alkoholu, čisté hárky papiera a jeho nápady. Traduje sa, že keď o štvrtej poobede niektorý z jeho krčmových 
kumpánov povedal nejaké slovo, on okolo neho do trištvrte na šesť zosnoval humoristickú poviedku. Do 
šiestej ešte stihol zabehnúť do redakcie, aby za ňu vyinkasoval honorár a mohol zaplatiť účet. Ak teda 
v románe zaznie na podráždenú otázku vyšetrovateľa jedného zo Švejkových prečinov: „Proč nic, prachnic 
u sebe nemáte?“ odpoveď: „Protože nic nepotřebuju...“ – o kom to asi tak Hašek písal? 
 

• Karel Čapek (1890 – 1938) 
Karel Čapek, český prozaik, prekladateľ, dramatik, publicista, esejista, autor kníh pre deti, básnik, jeden z 
najväčších literátov medzivojnového obdobia. Narodil sa 9. januára 1890 v dedine Malé Svatoňovice v 
Podkrkonoší ako syn lekára. Jeho brat Josef bol maliarom a spisovateľom a niektoré knihy písali ako 
autorská dvojica – bratia Čapkovci. 
Jeho utopicko-fantastické romány sú inšpirované vedeckými objavmi a vynálezmi, ale pôvod majú v reálnom 
živote, a tak vo svojich dielach stavia svet techniky proti svetu ľudskému. Celý tento voľný cyklus uviedol 
hrou, ktorá ho preslávila najviac. Jej titul znamená skratku firmy, ktorá vyrába umelého človeka – R.U.R. 
(Rossum´s Universal Robots) V dráme R.U.R. sa odohráva príbeh o zničení ľudí ich strojovými 
napodobeninami – robotmi. Záchrana prichádza, keď nad vymierajúcou hŕstkou ľudstva poľudští jedného 
robota a robotku ľudský – ľúbostný cit. Hlavným myšlienkovým posolstvom drámy je varovná výstraha pred 
zmechanizovaním človeka a pred slepou honbou za osobným prospechom, lebo objav sa môže svojim 
tvorcom vymknúť z rúk a viesť až k záhube ľudstva. 
Hru Biela nemoc napísal K. Čapek v roku 1937 a bola bezprostrednou reakciou na nástup fašizmu v 
Nemecku. V „nemenovanej“ krajine vypukla epidémia neznámej choroby, ktorú nazvali podľa symptómu – 
bielej škvrny na tele. Novodobý mor vyvoláva paniku. Liek vynájde lekár – vedec dr. Galén. Vydá ho však len 
pod podmienkou, že sa mocní vzdajú vojnových plánov. Keď ochorie aj hlavný diktátor, maršal, príjme 
doktorovu podmienku a ten mu nesie liek. Sfanatizovaný dav však lekára napadne a ampulku s liekom 
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rozbije. Hra z roku 1937 je obranou humanizmu a varovaním pred fanatizmom v predvečer svetového 
vojnového konfliktu. 
Vytvoril originálny typ krátkych detektívnych príbehov (Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy), 
knižne vydal výbery fejtónov, stĺpcov a drobných próz z rôznych období žurnalistickej činnosti. Vytvoril 
originálny typ krátkych detektívnych príbehov (Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy), napísal Knihu 
apokryfov a knižne vydal výbery fejtónov, stĺpcov a drobných próz z rôznych období žurnalistickej činnosti 
(Zahradníkův rok, Jak se co dělá, Na břehu dnů, Místo pro Jonathana). Knihy Měl jsem psa a kočku, 
Kalendář, O lidech, Bajky a podpovídky a iné boli vydané posmrtne. Marsyas obsahuje úvahy a eseje o 
literatúre a umeleckej tvorbe, O věcech obecných čili Zoón politikon články o politike, verejnom živote a 
zmysle demokracie. Pre deti napísal Devatero pohádek a ještě jedna od Josefa Čapka ako prídavok, 
Dášeňka čili život štěněte. Knihy Měl jsem psa a kočku, Kalendář, O lidech, Bajky a podpovídky a iné boli 
vydané posmrtne. Pre deti napísal Devatero pohádek. 
 
 

v Úloha č. 2 
 
Spracovanie informácií 
 
Informácia je taký údaj, ktorý obohacuje poznanie používateľa jazyka. Informatika je vedný odbor, ktorý sa 
zaoberá vznikom, získavaním, spracovaním, ukladaním, sprístupňovaním informácií. Informácie čerpáme 
z viacerých zdrojov. 
 
Zdroje informácií/ informačné pramene: 

• primárne informačné pramene (informácie hľadáme v originálnych, nespracovaných textoch) – 
kniha, článok v časopise, článok na webovej stránke, vedecké spisy, výskumné správy vedeckých 
pracovníkov atď.; 

• sekundárne informačné pramene (informácie vyberáme z primárnych prameňov): katalogizačný 
lístok – heslovitý údaj o knihe; signatúra knihy – označenie písmenom a číslom; anotácia; menný 
a vecný register; obsah knihy; resumé/ abstrakt; internetový portál; analýza umeleckých diel, 
spracované obsahy diel atď.; 

• terciárne informačné pramene (treťoradé pramene, informácie vyberáme zo sekundárnych, niekedy 
i z primárnych prameňov): použitá literatúra; zoznam literatúry (bibliografia); výsledok 
vyhľadávania na internete; rešerš (z. fr. výťah, prehľad, súhrn).  

 
Kniha  
Informácie o nej podávajú:  

• Záložka na obálke – stručná informácia o obsahu; 
• Obsah – zoznam kapitol s údajmi o stranách; 
• Menný a vecný register – abecedný zoznam mien, termínov, pojmov; 
• Marginálie (z lat. margo – okraj) – stručné poznámky na vonkajšom okraji stránky; 
• Resumé (z fr. résumer – zhrnúť) – stručný výťah obsahu textu, súhrn, prehľad, zhrnutie záverov, 

často v cudzom jazyku, v odbornej literatúre abstrakt; 
• Použitá literatúra (zoznam bibliografických odkazov) – abecedný zoznam použitej literatúry; 

v odbornej literatúre sa zvlášť uvádza citovaná literatúra; ak sú na obálke knihy vypísaní viacerí 
autori, do bibliografie uvedieme všetky mená, kolektívne dielo (ak nemá vedúcu osobnosť) začneme 
do zoznamu zapisovať až názvom diela; ak sú na obálke knihy uvedení napr. traja autori a pripísaný 
celý kolektív ďalších autorov, zapíšeme tri mená a skratku kol. V súčasnosti má väčšina kníh svoje 
ISBN (z angl. International Standard Book Number – Medzinárodné normalizované číslovanie kníh), 
podľa trinásťmiestneho čísla ISBN (od 1. 1. 2007) môžeme určiť krajinu, vydavateľa a poradie 
vydania; 

 
Vzor:  
Tolmáči, L.: Vlastiveda 4. Pracovný a poznámkový zošit. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2005. 56 s. 
ISBN 80-7158-609-9. 
 
Kartotéka  
Je nosič informácií vo forme sady lístkov alebo počítačových dát usporiadaných podľa vopred stanovených 
zásad. Spracovaním kartotéky do strojom čitateľnej podoby vzniká databáza. 
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Bibliografický zápis 
Je zápis priezviska, inciály mena autora, názvu diela, miesta vydania, vydavateľstva, roku vydania, prípadne 
počtu strán alebo strany, z ktorej sme použili informáciu. Obsah a formu upravuje Slovenská technická 
norma.  
Vzor: 
Pisárčiková, M.: Jazyk súčasnej prózy a jazyková kultúra. In: Spisovná slovenčina a jazyková kultúra. 
Bratislava: Veda, 1995, s. 35; Krasko, I.: Nox et solitudo. 4. vyd. Bratislava: Tatran, 1975, s. 12-13 
 
• Slovo In znamená (v diele); ak uvádzame viac výrokov toho istého autora z tej istej knihy, nemusíme vždy uvádzať názov knihy, ale 

napíšeme výraz ibid. (z lat. ibidem – tamže) 
 
Pri získavaní informácií z internetu zapíšeme celý údaj aj s dátumom nášho vstupu: História bratislavskej 
MHD. http://www.imhd.sk/ba?www=historia/index/   31.1.2002. 
 
Rešerš 
Je prehľad, súpis poznatkov a údajov o téme získaných z primárnych a sekundárnych prameňov, napr. 
z knižných katalógov.  
Anotácia 
Je stručná charakteristika obsahu knihy, článku, dokumentu, kompaktného disku (CD), videozáznamu a pod. 
V súčasnosti sa viac približuje reklame. Popri informačných údajoch často hodnotí, propaguje, pôsobí na 
city. 
 
Knižničný systém Slovenskej republiky je súčasťou štátneho informačného systému a tvorí ho:  

• Národná knižnica, 
• Vedecké knižnice, 
• Akademické knižnice, 
• Verejné knižnice, 
• Školské knižnice, 
• Špeciálne knižnice. 

 
Spracovanie informácií 
Pri spracovaní textu alebo pri tvorbe vlastného textu využívame: 

• Konspekt – výťah z textu, je záznam zákldaných údajov, hlavných myšlienok; 
• Osnova – najstručnejší prehľadný záznam obsahu textu  v bodoch, v heslách; 
• Téza – je stručne zhrnutá myšlienka, z textu vyplývajúca zásada vyjadrená ucelenou vetou; 
• Citát – doslovné zaznamenanie uceleného výroku inej osoby; 
• Voľná citácia – sa využíva v rečníckych a publicistických textoch, pri ktorých sa neuvádza autor či 

dielo, z ktorého citovaný text pochádza; 
• Parafráza – je voľné prerozprávanie; voľné spracovaniee cudzej predlohy – vyjadrenie rovnakého 

deja, myšlienky alebo motívu iným spôsobom. 
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Maturitné zadanie 17 
 

v Úloha č. 1 
 
Slovenská próza medzivojnového obdobia (realistická línia) 
 
Spoločensko-historické pomery 

Už počas 1. sv. vojny sa zrodila myšlienka vytvoriť spoločný štát Čechov a Slovákov. Slovensko  sa 
stalo súčasťou Československej republiky 28. októbra 1918. Do roku 1918 bolo Slovensko súčasťou 
Rakúsko – Uhorska. Nový štát zbavil Slovákov maďarizačného útlaku, zaviedol parlamentnú demokraciu. 
Napriek tomu naďalej existovalo vysťahovalectvo (prichádza k prvej emigračnej vlne = chlebová vlna, týkala 
sa Východu, Oravy a Kysúc, veľa Slovákov odišlo do USA, Kanady a Austrálie, v roku 1924 začína 
hospodárska kríza).  

V roku 1919 bola obnovená činnosť Matice slovenskej. Slovenčina prenikla do škôl, úradov, stala sa 
štátnym jazykom, nastal rozvoj vedy a umenia - SND v Bratislave, zvýšila sa vzdelanosť obyvateľstva (r. 
1920 otvorili Univerzitu J. A. Komenského a postupne aj ďalšie vysoké školy). Zakladali sa nové 
vydavateľstvá, vychádzalo mnoho kníh a časopisov (Slovenské pohľady, Svojeť, Elán, DAV). 

Od polovice tridsiatych rokov vývoj v ČSR ovplyvňovala zahranično-politická situácia – nemecký 
fašizmus a jeho rozpínavosť. V r. 1939 sa ČSR rozpadla. 14. marca 1939 bol vyhlásený Slovenský štát, 
neskôr Slovenská republika. 15. Marca 1939 nemecké okupačné vojská obsadili Čechy a vyhlásili 
Protektorát Čechy a Moravu. Na Slovensku bol nastolený klérofašistický režim, ktorý začal obmedzovať 
tvorivú slobodu umelcov. 
 
Umelecká pestrosť prózy 

V rokoch 1918 – 1945 vznikla prvýkrát v slovenskej literatúre pluralitná podstata literatúra (dovtedy 
každú vývinovú fázu reprezentovala jedna generácia). Od r. 1918 vedľa seba existujú viaceré umelecké 
smery, autorské orientácie, tzn. Že tá istá historická skutočnosť dovoľuje zaujať rozdielne umelecké postoje 
v ideologickom i tematickom zmysle.  

Tematika medzivojnového obdobia: vojnové zážitky, spomienky na mladosť, povojnová sociálna 
skutočnosť, nové udalosti spoločenskej, politickej a kultúrnej problematiky. 
V tomto čase ešte tvorila: 
- staršia generácia spisovateľov, ktorá písala aj pred vojnou a po prevrate pokračovala: M. Kukučín, J. 

Gregor Tajovský, B. Slančíková Timrava, J. Jesenský, L. Nádaši Jégé;  
- stredná generácia bola umelecký rôznorodá, lebo autori vo svojej tvorbe experimentovali: M. Rázus, Š. 

Krčméry, J. Hrušovský, J. Cíger Hronský;  
- nastupujúca mladá generácia: G. Vámoš, I. Horváth, Š: Letz, P. Jilemnický, M. Urban.  
 
Medzivojnovú prózu rozdeľujeme z hľadiska uplatňovania umeleckej metódy na: 
 
Realizmus  
– prvá línia: priame rozvíjanie realistickej tradície príslušníkmi tretej vlny realizmu (L. Nádaši Jégé, M. 

Rázus); 
– druhá línia: predstavuje sociálno-psychologický realizmus, sa snaží prekonať tradičný realizmus, 

usiluje sa o prienik do vnútra človeka, v tvorbe prevláda sociálna tematika, uplatňuje sa kritickosť 
z pozície ľudí z okraja spoločnosti, v dielach vystupujú obyčajní ľudia s prirodzenou mravnou prevahou 
nad nadriadenými (J. Cíger Hronský, M. Urban, Š. Letz); 

– tretia línia: socialistický realizmus (P. Jilemnický, F. Kráľ). 
 

• Jozef Cíger Hronský (1896 – 1960)  
Narodil sa vo Zvolene, absolvoval učiteľský ústav v Leviciach, počas prvej svetovej vojny bojoval ako vojak 
na talianskom fronte. Stal sa tajomníkom Matice slovenskej, redigoval časopis Slniečko. 
V r. 1945 emigroval do Rakúska, žil v Bavorsku, Taliansku a Argentíne, kde aj zomrel, jeho pozostatky boli 
prevezené a pochované na Národnom cintoríne v Martine, 
Diela: U nás, Domov, Medové srdce, Podpolianske rozprávky - zbierky poviedok a noviel, Proroctvo 
doktora Stankovského – román z intelektuálskeho prostredia, Pisár Gráč – román, Andreas Búr Majster, 
Svet na Trasovisku – romány vydané v emigrácii, Smelý zajko, Smelý zajko v Afrike, Budkáčik 
a Dubkáčik, Sokoliar Tomáš – tvorba pre deti. 
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Jozef Mak 
     Román Jozef Mak je vrcholným dielom Jozefa Cígera-Hronského. Vplyv expresionizmu na Hronského 
tvorbu sa najsilnejšie prejavil práve v tomto diele.  
     Román sa skladá zo 75 kratších kapitol. Odohráva sa približne v rokoch 1900-1930 v chudobnom 
dedinskom prostredí. Hrdinom románu je Jozef Mak – obyčajný človek, „človek-milión“. Hronský zachytáva 
jeho osudy od narodenia po tridsiaty rok života.  
     Dej sa začína narodením Jozefa Maka, nemanželského syna chudobnej vdovy. Jozef Mak bol už vo chvíli 
svojho narodenia odsúdený na utrpenie a na to, aby svoje pocity nedokázal vyjadriť slovami. V to ráno, keď 
sa narodil, ho navštívil Ježiš a takto k nemu prehovoril: 
     - Tu si, Jozef Mak? Tu. Neskoro som sa dostal k tebe na návštevu. Nemám už nič. Od včera chodím 
medzi tichými ľuďmi a všade niečo prosili odo mňa, do svitania neostalo mi nič. Všetko som rozdal, čo som 
mal. Ale, Jozef Mak, narodil si sa, a nik ťa nečakal okrem materinho strachu, nik ťa nevítal, neobdarúval, nuž 
dám ti aspoň to, čo ešte mám. Dám ti ukrižované ruky, tie mi ostali z tejto noci. Vezmi si ich a nehľadaj k nim 
ústa ani potom, keď budeš ľuďom rozumieť a keď ťa budú chcieť nahovoriť, aby si si ústa od niekoho 
požadoval.  
     Detstvo Jozefa Maka bolo nešťastné, neradostné. Matka, aby mohlo ísť za prácou, ho zverila staršiemu 
bratovi Janovi. Jano, hoci mal iba sedem rokov, musel vláčiť Jozefa na chrbte a starať sa o neho. Často 
plakal kvôli Jozefovi a v hneve ho i bil. Jozef však mal rád svojho staršieho brata, lebo ten mu niekedy 
rozprával pekné príbehy. Neskôr, najmä keď si vypil, Jano vyhadzoval Jozefovi na oči, že je darmožráčom, 
že dom patrí iba jemu ako zákonnému synovi Jana Maka. Matka, aby vyhovela Janovi, poslal Jozefa slúžiť. 
Bol pastierom a žil v horách, kde sa cítil slobodný a voľný.  
     V dedine sa stalo nešťastie, pri požiari zhorelo veľa domov, medzi nimi i dom Makových. Jano nechcel 
stavať nový dom, preto Makovú a jej syna prichýlila Jozefova krstná matka, Hana Meľošová. Jozef sa 
zamiloval do jej dcéry Maruše, ktorá jeho lásku úprimne opätovala.  
     Jozef si našiel prácu u drevorubačov. Do dediny schádzal len zriedkavo, pretože Meľoš, Marušin otec, ho 
nerád videl vo svojom dome. Aj on mu nadával, ako predtým Jano, do darmožráčov. V dome boli časté 
hádky, lebo keď si Meľoš vypil, správal sa násilnícky.  
     Po smrti svojej krstnej matky sa Jozef rozhodol, že si postaví vlastný dom. (Spravil však chybu, lebo dom 
začal stavať na mieste starého, kde pozemok podľa práva patril Janovi.) Na dom si sám vyrúbal drevo 
v hore, ťažké brvná ho doráňali, keď ich po jednom sťahoval do dediny. Kým dom krvopotne dostaval, 
takmer ochorel. Útechou mu bola iba Maruša a matka, ktorú chcel prichýliť vo svojom novom dome. Jeho 
radosť z domu však netrvala dlho – musel odísť na vojenčinu.  
     Ako vojak sa dostal do Viedne a do Hercegoviny. Keď z domu dlhšie nedostal list, domyslel si, že Maruša 
sa vydala a matka zomrela. Po prepustení z vojny si cestou domov zarábal prácou (v Komárne, 
v Ostrihome). Popritom kšeftoval s tabakom a zarobil si veľa peňazí.  
     Keď sa po rokoch dostal domov, musel sa zmieriť s ďalšími ranami osudu: dozvedel sa, že Maruša sa 
vydala za jeho brata Jana a nasťahovali sa do domu, ktorý si on tak ťažko postavil. Jano milostivo dovolil 
Jozefovi, aby býval s nimi.  
     Jozef bol najviac zhrozený z toho, ako sa Maruša zmenila. Po prekonanej chorobe mala škaredú tvár, 
bola chudá, zanedbaná, často i opitá. Nestarala sa ani o dom, ani o svoje dieťa. Alkohol, choroba a zlé 
manželstvo urobili z nežného, pozorného a pekného dievčaťa tupú, bezcitnú ženu, nevšímavú i k vlastnému 
dieťaťu.  
     Jozef a Jano chodili spolu robiť k drevorubačom a Jozef zistil, že Jano je v horách celkom iný, veselý 
človek. Ale po príchode domov svoju ženu vždy zbil a bol znova nevľúdny. 
     Jozef sa po čase oženil, zobral si pokornú, poníženú, pracovitú Julu, hoci ju nemal rád. Sedem rokov 
bývali spolu s Janom a s Marušou. Jozef nevedel zabudnúť na svoju bývalú lásku a klamal Julu s Marušou. 
Jula bez slova, odovzdane znášala svoj osud. Útechu nachádzala vo svojom malom synčekovi. Snažila sa 
byť nevšímavá, ľahostajná, hoci Jozefa mala veľmi rada. Jej zdravie to napokon nevydržalo a začala 
chorľavieť.  
     Jano medzitým zmizol z dediny, povrávalo sa, že odišiel do Ameriky (ešte predtým však predal polovicu 
domu, ktorý mu patril, keďže dom bol postavený na jeho pozemku). Maruša sa presťahovala k svojmu 
slepému otcovi. Jozefovi sa časom Maruša zhnusila, celkom sa oslobodil spod jej vplyvu. Po jeho veľkej 
láske mu zastal iba pocit hnusu. Začínalo mu byť ľúto svojej ženy, ale nedokázal prejaviť svoje city ani voči 
Jule, ani voči synovi. Maruša nevedela zniesť, že sa od nej Jozef odvrátil a spáchala samovraždu. Zomrela 
strašnou smrťou – našli ju mŕtvu s hlavou v kadi, v ktorej vyvárala bielizeň.  
     Jozef odišiel z domu a vstúpil do služby (potreboval zarobiť peniaze, aby odkúpil späť polovicu domu). 
Jula mu nepovedala, že opäť čaká dieťa, a Jozef prišiel domov, iba keď sa dozvedel o narodení syna. Až 
teraz sa zmieril s Julou a našiel si k nej cestu. Avšak u bolo neskoro. Jula po pôrode zomrela. Autor jasne 
naznačuje, že to bola Jozefova neláska, ktorá ju zabila. Jula zomrela s úsmevom na tvári, lebo sa 
presvedčila, že Jozef ju predsa len mal rád.  
     Napriek tomuto koncu sa román nekončí tragicky. Autor povzbudzuje svojho hrdinu do ďalšieho boja so 
životom, i keď ho v ňom čaká iba utrpenie: 
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    „Trp, Jozef Mak. Človek-milión si, nuž vydržíš všetko, keďže nie je pravda, že najtvrdší je kameň, 
najmocnejšia je oceľ, ale pravda je, že najviac vydrží na svete obyčajný Jozef Mak.“ 
      
     Román Jozef Mak sa vyznačuje bohatým lyrizmom. Hronský ako jeden z prvých slovenských 
spisovateľov začal lyrizovať prózu. Využíva umelecké prostriedky lyriky, napr. personifikácie, prirovnania, 
metafory, epitetá, hromadenie synoným atď. v tomto románe uplatnil aj zložité umelecko-štylistické 
prostriedky (napr. vnútorný monológ, stieranie hranice medzi autorskou rečou a prehovorom postáv atď.). 
Hronský ako rozprávač hovorí za svoje postavy, oslovuje ich, prihovára sa im, jednotlivé postavy konajú 
pudovo, inštinktívne, prežívajú zložité, často protikladné pocity (láska, nenávisť, hrôza, zhnusenie, ľútosť, 
vášeň, pasivita, odovzdanosť osudu, pokora, strach atď.). Vzťahy medzi nimi sú zložité, komplikované, autor 
sa zameriava na zobrazenie duševných stavov a citov svojich hrdinov. V románe sa spája dramatickosť 
a drastickosť s lyrickými opismi, prirovnaniami a bohatou obraznosťou. Obrazy prírody, v ktorých sú časté 
metafory a prirovnania, tvoria vstupné pasáže väčšiny kapitol.   
 
 

v Úloha č. 2 
 
Štýlotvorné činitele  
 
Štýl (sloh) je cieľavedomý výber a usporiadanie jazykových prostriedkov s ohľadom na funkciu a situáciu 
prejavu. Každý človek má svoj individuálny štýl jazyka.  
Štylizovať znamená teda vyberať primerané prostriedky, aby čo najlepšie splnili funkciu pri dorozumievaní. 
Štýlotvorné činitele pôsobia na výslednú podobu textu alebo prejavu. 
 

a) subjektívny štýlotvorný činiteľ (autor) 
 
 autor (odpovedá na pomocnú otázku: Kto píše alebo hovorí?) subjektívny štýlotvorný činiteľ závisí 
od individuálnych vlastností a subjektívnych názorov hovoriaceho alebo píšuceho; výsledný text alebo 
prejav ovplyvňujú biologické faktory autora – vek, pohlavie, zdravotný stav, kondícia, povahové 
vlastnosti, intelektuálna úroveň, vzdelanie, zamestnanie a atď. 
 
 
b) objektívny štýlotvorný činiteľ (téma, funkcia, situácia)  
 
 téma (odpovedá na otázku: Čo? O čom?) objektívny štýlotvorný činiteľ; text alebo prejav ovplyvní to, 
o čom chceme povedať alebo napísať – obsahom prehovoru môžu byť napr. vlastnosti človeka, 
vyznanie citu, hrôzostrašný príbeh, príprava jedla, dielo a život osobnosti atď. 
 
 funkcia (odpovedá na otázky: Načo? Aký je zámer?) objektívny štýlotvorný činiteľ; chceme 
informovať, predvolať niekoho na úrad, vysvetliť niečo, povedať svoj názor, zapôsobiť na city, rozplakať, 
rozveseliť, každý zámer si vyžiada iné prostriedky a konečná podoba textu alebo prejavu bude vždy iná 
obsahom i formou. 
 
 situácia (odpovedá na otázky: Kde? Ako? S kým?) objektívny štýlotvorný činiteľ; budeme hovoriť 
v súkromí, na verejnosti, budeme sa dorozumievať písomne, ústne, je adresát prítomný alebo nie, 
napíšeme mu, zatelefonujeme, pošleme správu (sms); budem hovoriť s učiteľom alebo s vlastnou 
matkou; z každej situácie vyplynie osobitý text alebo prejav. 
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Maturitné zadanie 18 
 

v Úloha č. 1 
 

• Milo Urban (1904 – 1982) 
Narodil sa v Rabčiciach na hornej Orave v rodine hájnika, štúdium na gymnáziu pre finančné problémy po 
smrti otca nedokončil. Stal sa pomocným redaktorom v denníku Slovák, neskôr redaktorom v Slovenskom 
národe a šéfredaktorom v denníku Gardista. 
Po oslobodení emigroval do Rakúska, a keď sa v r. 1947 vrátil, bol odsúdený na verejné pokarhanie, počas 
socializmu nesmel publikovať a jeho knihy vyradili z knižnice,  
Žil v Chorvátskom Grobe a Bratislave, kde aj zomrel, 
Diela: Jašek Kutliak spod Bučinky – novela, Za vyšným mlynom – novela, predloha opery Eugena 
Suchoňa Krútňava, Z tichého frontu – výber poviedkovej a novelistickej tvorby, Živý bič – román, 
najvýznamnejšie slovenské prozaické dielo o prvej svetovej vojne a jej dopade na obyvateľstvo. Dej sa 
neodohráva na fronte, ale v zázemí, v dedine Ráztoky, kde vojna bez rozdielu psychicky zaťažuje charaktery 
jednotlivcov a ich konanie. Ilčíčka – najprepracovanejšia, najdynamickejšia postava, je prítomná v deji od 
prvých strán, je to tragická postava, lebo jej milovaného syna odviedli na vojnu, tam nezvládol nadriadeného 
týranie a zabil ho rýľom, popravili ho. Matka sa nedokáže zmieriť so smrťou syna, preto sa u nej najviac 
z celej dediny prejavuje živelnosť a prudkosť, bojuje proti bezpráviu svojím spôsobom. Ako jediná z dediny 
pomáha Eve Hlavajovej a stará sa o sirotu Adamka. Adam Hlavaj – prchký človek, ktorý niekedy koná 
pudovo, dezertuje z frontu, vráti sa domov a dozvedá sa o Eve, uvedomí si, že niekto jej musel ublížiť, inak 
by si nezvolila taký koniec. Chce potrestať notára, ale nechce ho zabiť. V závere podpaľuje krčmárov dom. 
Hmly na úsvite, V osídlach, Zhasnuté svetlá, Kto seje vietor – voľné pokračovania románu Živý bič. 
 
Živý bič 
     Dej románu sa odohráva počas 1. svetovej vojny v hornooravskej dedine Ráztoky, ležiacej ďaleko od 
frontu. Skladá sa z dvoch častí – prvá časť má názov Stratené ruky a druhá časť má názov Adam Hlavaj. 
Obidve časti pozostávajú z dvadsiatich štyroch pomerne samostatných kapitol. 
     Obyvatelia Ráztok spočiatku celkom nechápali, čo je to vojna. Okrem toho, že mnohí mladí muži museli 
narukovať, sa vojna ich dediny a okolia ešte nedotkla. Postupne však začali prichádzať prvé oznámenia 
o smrti synov a manželov, polia nemal kto obrábať, bol nedostatok potravín, hrozil hlad. Rekvirácie boli stále 
častejšie, ľuďom pobrali aj kone a dobytok. Na dedinu doľahol strach. 
     Hrôzy vojny si dedinčania uvedomili vtedy, keď sa z frontu vrátil Ondrej Koreň. Vrátil sa ako mrzák, bez 
pravej ruky, nemý, so znetvorenou tvárou. (Ondrejova uťatá „stratená“ ruka je symbolom vojny i bezmocnosti 
ľudí.) 
     Vojna trvala už tri roky. Stále viac mladých mužov z dediny muselo narukovať. Povolávací rozkaz dostal 
aj jediný syn vdovy Ilčíčky, Štefan. V kasárňach sa dostal pod velenie krutého čatára Rónu. Róna vojakov 
ponižoval, bil a urážal, čo Štefan Ilčík znášal veľmi ťažko. Začal sa búriť, odmietal splniť nezmyselné príkazy, 
za čo bol trestaný väzením. Napokon nevydržal šikanovanie a ponižovanie a lopatou udrel čatára Rónu. 
Róna bol na mieste mŕtvy. Štefana odsúdili na smrť zastrelením. Keď sa Ilčíčka dozvedela o smrti svojho 
jediného, milovaného syna, takmer sa zbláznila. Bola plná smútku a nenávisti. Odteraz ešte viac poburovala 
ľudí v dedine proti pánom, proti vrchnosti a proti vojne. 
     Narukovať musel aj Adam Hlavaj. Doma zanechal svoju mladú, peknú manželku Evu a malého synčeka 
Adama. Eva veľa plakala za svojím manželom, ktorého mala veľmi rada. Žilo sa jej veľmi ťažko, sama 
musela robiť všetky práce na poli. Napokon zašla za notárom Okolickým, aby ho poprosila o pomoc. Chcela 
ho požiadať, aby „vyreklamoval“ jej muža z vojny. Notár, bezcharakterný, bezohľadný a podlý človek, prinútil 
Evu, aby sa mu oddala. 
     Okolický, samozrejme, svoj sľub, že reklamáciu napíše, nesplnil (reklamácia = žiadosť o oslobodenie 
branca od brannej povinnosti) – najmä, keď sa po dedine rozchýrilo, že Eva Hlavajová čaká dieťa. Notár sa 
naľakal a pohrozil Eve, že ak prezradí meno otca dieťaťa, nevybaví Adamov návrat z vojny. Eva sa 
zaprisahala, že bude mlčať. Slovo aj dodržala, hoci celá dedina sa od nej odvrátila. Pohŕdali ňou, ponižovali 
ju, nikto – okrem Ilčíčky a Ondreja Koreňa – jej nechcel pomôcť. (Pritom však mnohé ženy, a to práve tie, 
ktoré ju najviac ohovárali, sa počas vojny mravne spustili.) 
     Eva bola bezbranná, zúfalá a osamotená. Už nemala čo dať jesť ani svojmu synovi. Musela sa pokoriť 
a prosiť ľudí o almužnu. Keď sa dieťa narodilo, Eva ho prijala so slzami. Ťažko je padlo i pozrieť naň, kaplán 
odmietol nemanželské dieťa pokrstiť. Eva bola stále zúfalejšia a bezradnejšia. Najviac ju trápilo, že i Adam 
prestal písať. Nevedela, čo sa s ním stalo. Napokon si zvolila dobrovoľnú smrť v rieke. 
     Druhá časť románu sa začína návratom Adama Hlavaja do dediny. Adam sa vzbúril, odmietol ďalej 
bojovať. Zbehol z frontu a trvalo mu celé týždne, kým sa vysilený dostal domov do Ráztok. Už sa vopred tešil 
na stretnutie s Evou a so synčekom. Ich dom však bol tmavý, tichý. Po Evinom pohrebe si malého Adama 
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vzala k sebe Ilčíčka. Od nej sa potom dozvedel o tom, ako zomrela jeho manželka. Spočiatku sa hneval na 
Evu a chcel sa pomstiť tomu, kto zavinil ich nešťastie. Nikto však nevedel, kto to bol. Až neskôr sa dozvedel 
pravdu od notárovho sluhu, ktorý si náhodou vypočul rozhovor Evy a notára. Keď sa to dozvedeli i ostatní 
obyvatelia Ráztok, vzbúrili sa proti nenávidenému notárovi. Notár sa naľakal a dal zavolať do dediny 
žandárov a vojenský oddiel. Vojaci sa usadili v budove školy.  
     Okolický od strachu začal piť. Strach a alkohol z neho urobili ľudskú ruinu. Chcel dať chytiť Adama, ale 
tomu sa vždy podarilo ujsť. Celá dedina pomáhala ukrývať ho. Keď sa konečne osamote stretol s notárom, 
prinútil ho, aby sa priznal. Notár dostal porážku a ochrnul na polovičku tela.  
     V dedine vypukla epidémia červienky (dyzentérie). Chorobe podľahli najmä deti, v dedine nebola taká 
rodina, ktorá by nepochovala jedno alebo i viac detí. Niektoré ženy, aby zabudli, začali piť v krčme zarovno 
s chlapmi. Medzi deťmi, ktoré zomreli, bol aj Evin nepokrstený a nikým nechcený syn.  
     Vojna skončila. Do Ráztok i do okolitých dedín a miest sa začali vracať vojaci s puškami. Notár Okolický 
sa zľakol a dal príkaz odzbrojiť vracajúcich sa chlapov. V dedine vypukla živelná vzbura. Ľud na čele 
s Ilčíčkou napadol strážnicu, pričom jeden zo žandárov zabil Ilčíčku (prepichol ju bajonetom). Vzbura sa už 
nedala zastaviť. Notár sa snažil ujsť z dediny, ale chytili ho. Rozzúrený dav ho poopľúval a potom presne 
tam, kde Eva skočila do rieky, ho posadili do vody až po bradu, podopreli doskami a nechali tam, aby 
rozmýšľal o sebe. Dosky sa však uvoľnili a notár sa utopil. Zúriví ľudia najskôr prepadli krčmu a potom, už 
posmelení alkoholom, obchod a notárov dom. Plienili, rozbíjali, odnášali, čo sa dalo. Adam napokon krčmu – 
príčinu mnohého zla – podpálil. Zdalo sa mu, že po dlhom utrpení dosiahol konečne slobodu.  
 
Návrat Ondreja Baláža 
Návrat Ondreja Baláža je krátka novela pojednávajúca o návrate Ondreja Baláža z vojny po 17 rokoch. Autor 
tu používa prvky expresionizmu (silné emócie). Jediné postavy sú Ondrej Baláž a jeho žena 
(nepomenovaná). Novela začína tak, že Ondrej Baláž, mrzák, ktorému chýba časť ľavej nohy od kolena sa  
v hmle vracia späť do svojej domovskej dediny.  
Kedysi, keď pred 17 rokmi odišiel ako 27-ročný rovno na front, to bol zdravý, červený chlap s plavými vlasmi 
a širokými prsami. Mal mladú a peknú ženu, ktorá mu rok pred odchodom na front dala dcéru Milušku. Keď 
sa Baláž vracia do dediny, uvidí tam pomník obetiam svetovej vojny, na ktorej je spolu s dvomi ďalšími 
uvedený aj on. Prechádza prstom po kríži, ktorý je vyrytý za jeho menom a vidí, že tam nie je uvedený 
presný dátum smrti. Tu si prvýkrát uvedomuje, že Ondrej Baláž umrel, viac nežije.  
Ondrej Baláž sa narodil 16. februára 1887 (podľa nápisu na pomníku), do vojny odišiel ako 27-ročný (teda v 
roku 1914), vrátil sa po 17 rokoch, takže dej novely sa zrejme odohráva v roku 1931, hoci to nie je nikde 
špecifikované. Taktiež nie je uvedené, čo sa spomínaných 17 rokov dialo, pozornosť sa sústreďuje iba na 
motív návratu. Ako tak Ondrej stojí pred pomníkom, hovorí si v duchu: „Stojí tu síce ktosi pred pomníkom, 
pretiera si oči, vracia sa odkiaľsi, no nie je to viac on, Ondrej Baláž, ale ktosi neznámy, nepotrebný, 
nečakaný prišelec.“  
Ondrej sa vydáva k vlastnému domu a vstupuje. Jeho žena práve varí, poprosí ju o jedlo. Ona vyhovie, ale 
musí počkať, kým sa dovarí. Nespoznáva ho. Medzitým má už druhého manžela a v druhej miestnosti je 
kolíska s malým dieťaťom (Balážova dcéra zomrela v mladom veku na španielku). Ondrej sa vydáva za 
niekoho iného: vojaka, ktorý ide zo Sibíra a bol s Ondrejom Balážom na fronte aj v čase smrti. Keď muž 
začne jesť, všimne si žena jeho nožík a spoznáva ho: je Ondrov, veď mu ho sama bola kúpiť v meste. Tento 
nožík mu vraj Ondrej daroval. Vracia žene hodinky po Ondrejovi. Žena ho zdržiava, nech jej ešte porozpráva 
o Ondrovi. Za to, že dostal jedlo, ešte opraví pletený košík. Pri viacerých príležitostich sa zdá, že žena ho 
spozná (napr. podľa očí), ale nakoniec sa tak nestane. Ani Baláž neodhalí, kým skutočne je. Novela končí 
tak, že Ondrej Baláž s pozdravom „Zdraví ostaňte“ odchádza zo svojho bývalého vlastného domu. Vonku sa 
hmla dvíha a svieti slnko.  
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v Úloha č. 2 
 
Spracovanie informácií 
 
Informácia je taký údaj, ktorý obohacuje poznanie používateľa jazyka. Informatika je vedný odbor, ktorý sa 
zaoberá vznikom, získavaním, spracovaním, ukladaním, sprístupňovaním informácií. Informácie čerpáme 
z viacerých zdrojov. 
 
Zdroje informácií/ informačné pramene: 

• primárne informačné pramene (informácie hľadáme v originálnych, nespracovaných textoch) – 
kniha, článok v časopise, článok na webovej stránke, vedecké spisy, výskumné správy vedeckých 
pracovníkov atď.; 

• sekundárne informačné pramene (informácie vyberáme z primárnych prameňov): katalogizačný 
lístok – heslovitý údaj o knihe; signatúra knihy – označenie písmenom a číslom; anotácia; menný 
a vecný register; obsah knihy; resumé/ abstrakt; internetový portál; analýza umeleckých diel, 
spracované obsahy diel atď.; 

• terciárne informačné pramene (treťoradé pramene, informácie vyberáme zo sekundárnych, niekedy 
i z primárnych prameňov): použitá literatúra; zoznam literatúry (bibliografia); výsledok 
vyhľadávania na internete; rešerš (z. fr. výťah, prehľad, súhrn).  

 
Spracovanie informácií 
Pri spracovaní textu alebo pri tvorbe vlastného textu využívame: 

• Konspekt – výťah z textu, je záznam zákldaných údajov, hlavných myšlienok; 
• Osnova – najstručnejší prehľadný záznam obsahu textu  v bodoch, v heslách; 
• Téza – je stručne zhrnutá myšlienka, z textu vyplývajúca zásada vyjadrená ucelenou vetou; 
• Citát – doslovné zaznamenanie uceleného výroku inej osoby; 
• Voľná citácia – sa využíva v rečníckych a publicistických textoch, pri ktorých sa neuvádza autor či 

dielo, z ktorého citovaný text pochádza; 
• Parafráza – je voľné prerozprávanie; voľné spracovaniee cudzej predlohy – vyjadrenie rovnakého 

deja, myšlienky alebo motívu iným spôsobom. 
 
Denník – denný záznam udalostí. 
Diár – záznam pracovných stretnutí a pod. 
Osnova – stručný zápis v bodoch. 
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Maturitné zadanie 19 
 

v Úloha č. 1 
 
Lyrizačné tendencie v próze medzi dvoma svetovými vojnami 
Jej šíriteľmi sa stali spisovatelia, ktorí sa združovali okolo časopisov Mladé Slovensko, Svojeť, tu sa 
zoznamovali s modernými smermi, chceli literatúre otvoriť cestu do Európy a popritom sa neizolovali od 
domácich skutočností. Spájala ich túžba po novom umení, preto do prózy začali vkladať prvky lyriky.  
Lyrizovaná próza má 3 vývojové stupne: 
Ornamentálna próza 
- vyznačuje sa ozdobnosťou jazyka a štýlu v snahe povýšiť tvar literárneho diela na úroveň európskych 

prúdov, 
- základným cieľom bolo postihnúť zložitosť vedomia človeks 20. storočia, 
- predstavitelia: Tido J. Gašpar, J. Hrušovský, I. Horváth, G. Vámoš. 

 
Lyricky tvarovaná próza 
- nadväzuje na realizmus a ornamentálnu prózu, 
- zakladá sa na zmyslvom vnímaní skutočnosti, 
- predstavitelia: J. Horák, J. Bodenek, F. Gabaj. 

 
Naturizmus  

 
Naturizmus – najvyšší stupeň lyrizovanej prózy, v ktorom dominoval rozprávkovo-mýtický epický princíp, 
predstavitelia naturizmu sa orientujú na dedinskú a vrchársku tematiku, texty majú baladický ráz, kladú dôraz 
na motívy, ktoré obsahujú niečo lyrické: lásku, priateľstvo, domov, preto nezdôrazňovali dej, ale prežívanie 
postáv Ľ. Ondrejov, D. Chrobák, F. Švantner, M. Figuli). 
 
Naturizmus – zobrazuje človeka spojeného s prírodou, autori – naturisti – uplatnili lyrizmus v celej jeho šírke 
(dej, opisy, rozprávač atď.). Pre diela je typické rozprávanie v 1. osobe (ja-rozprávanie). 
 
Za rok nástupu naturizmu sa označuje r. 1937, keď M. Figuli vydáva súbor poviedok a noviel Pokušenie, 
D. Chrobák súbor próz pod názvom Kamarát Jašek a Ľ. Ondrejov svoj románový debut Zbojnícka 
mladosť. Próza naturizmu sa na Slovensku dostáva do popredia vďaka potrebe zdôrazňovania hodnôt 
domova pod vplyvom fašistického ohrozenia na konci tridsiatych rokov. Záchranu pred odcudzeným 
a rozháraným svetom hľadajú autori v dedinskom prostredí, v duševnom svete jednoduchého človeka, vo 
vlastnom vnútri a vo svete mýtov, symbolov a baladiky. Do popredia sa dostávajú rozprávkové príbehy 
a mýtické predstavy. Rozoznávame tri základné mýty: mýtus života, mýtus prírody, mýtus lásky. 
 
Znaky naturizmu: 

• krátke epické útvary: poviedky, novely, 
• ťažiskom nie je udalosť, ale jej prežívanie, 
• témy: priateľstvo, láska, domov, česť, 
• lyrizácia textu – slabá dejová línia, postava v prírodnom svete, často ďaleko od ľudí, nemôže 

nadväzovať sociálne vzťahy; 
• lyrizácia jazyka – prirovnania, metafory, personifikácie, epitetá, zvolania 
• lyrizácia postáv – dôraz na ich psychiku, stávajú sa mýtmi, majú slabé sociálne väzby, ale sú 

priestorovo zakotvené v prostredí, striktne sa delia na kladné (väčšinou žena, je pasívna, často 
umiera alebo je obeťou násilia alebo zloy) a záporné (záporná býva v deji aktívnejšia). 

 
 

• Ľudo Ondrejov (1981 – 1962, vl. menom Ľudovít Mistrík) 
Narodil sa v Juhoslávii. Meštiansku školu vychodil v Banskej Bystrici. Pracoval ako redaktor Slovenského 
remeselníka a Hlásnika v Martine, neskôr ako úradník Matice slovenskej. Nejaký čas sa živil ako 
profesionálny spisovateľ. Po vojne bol zamestnancom Zväzu slovenských spisovateľov. Zomrel v Bratislave. 
Martin Nociar Jakubovie – súbor poézie a lyrických próz, 
Africký zápisník, Horami Sumatry, Príhody v divočine – cestopisné fikcie, 
Zbojnícka mladosť – románová trilógia, 
Jarguš Lapin – voľné pokračovanie románu Zbojnícka mladosť,  
Na zemi sú tvoje hviezdy – voľné pokračovanie románu Jerguš Lapin, všetky tri časti neskôr autor spojil do 
„vrchárskej trilógie“ a vydal pod názvom Slnko vystúpilo nad hory. 
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• Dobroslav Chrobák (1907 – 1951) 

Pre Chrobákovu tvorbu sú charakteristické znaky: dedinský človek, u ktorého vyzdvihuje pracovitosť, 
úprimnosť, čestnosť, ochotu pomôcť. Postavy vykresľuje postupne od tajomnosti k reálnosti. Príroda vytvára 
atmosféru a predpovedá činy postáv. Témy – láska muža a ženy, vzťah muža a prírody, morálne problémy. 
Kamarát Jašek – zbierka 8 noviel, 
 
Drak sa vracia 
Románová novela Drak sa vracia sa skladá z 12 kapitol a epilógu. Dielo je uvedené mottom: 
 Hľadanie stratenej cti, lásky a dôvery ľudí  
 tvorí vhodnú látku pre hrdinskú rozprávku. 
     J. Conrad: Lord Jim 
 
 Autor v tomto diele využil štylistické prvky ľudovej rozprávky a zároveň i postupy modernej prózy. 
Kompozícia novely je zložitá, striedajú sa v nej rôzne časové roviny, zorné uhly i osoby rozprávačov deja.  
 Hlavnými postavami novely sú Martin Lepiš, prezývaný Drak, Šimon Jariabek a jeho manželka Eva. 
Rozprávkový príbeh Draka sa odohráva v prostredí tatranskej prírody. Autor sa nezameriava na dej, ale na 
vnútro svojich postáv a na ich vzájomné vzťahy.  
 Poloslepý hrnčiar našiel raz pri ceste opustené dieťa. Zobral si ho k sebe, vychoval ho a vyučil 
svojmu remeslu. Keď už celkom oslepol, chlapec ho všade musel sprevádzať. Nemal možnosť zblížiť sa so 
svojimi rovesníkmi, stal sa z neho samotár. Deti za ním hádzali kamene a neskôr ho začali prezývať 
Drakom. Keď mal štrnásť rokov, starý hrnčiar spadol do jamy na hlinu a zomrel. Spočiatku sa to nikomu 
nezdalo čudné, ale neskôr, keď sa neďaleko našla mŕtvola zahrdúseného dievčaťa, začali upodozrievať 
Draka, že to on zabil i starého hrnčiara. Ľudia mu začali pripisovať vinu za všetko zlo - ohne, povodne, hlad 
a choroby -, čo sa v dedine stalo. Boli presvedčení, že má čarodejnú moc a všetci ho nenávideli. Všetci, 
okrem Evy, ktorá sa do Draka zamilovala, chodievala za ním, celého hodiny ho sledovala pri práci. 
 Dedina usúdila, že Draka sa musia zbaviť. Jedného dňa ho našli s rozbitou hlavou v jame na hlinu. 
Eva mladého muža obetavo opatrovala, i keď ju za to všetci odsudzovali. Keď vyzdravel, bez slova rozlúčky 
odišiel z dediny. Eve s po jeho odchode narodil syn, ktorého vychovávala jej matka. Roky čakala na Draka, 
a keď sa nevracal, vydala sa za Šimona Jariabka. Ich manželstvo bolo nešťastné, boli si cudzí. Šimon mal 
Evu rád, ale nedokázal jej to povedať, pretože cítil, že Eva ešte stále myslí na Draka.  
 Prešli roky a dedinu znovu postihli nešťastia. Následkom veľkého sucha začali horieť okolité lesy 
a hrozilo, že statok celej dediny uhynie na pastvinách. A práve vtedy sa do dediny vrátil Drak. Cez jedno oko 
mal čiernu pásku, na líci hlbokú jazvu – stopy nenávisti dediny voči nemu. Chcel sa opäť usadiť vo svojom 
dome a venovať sa svojmu remeslu – hrnčiarstvu. Potreboval si získať stratenú dôveru ľudí, a preto sa 
ponúkol, že privedie stádo späť do dediny. Drakovi nikto neveril, ale nemali inú možnosť – cestu poznal iba 
on. Pohrozili mu, že ak sa do týždňa nevráti, podpália mu dom. Rozhodli sa, že Draka pre istotu odprevadí 
Šimon Jariabek.  
 Šimon s Drakom sa vybrali do hôr za stádom. (Ich cesta do hôr, záchrana a návrat do dediny tvoria 
vlastné jadro príbehu.) Drakovi sa podarilo zachrániť stádo, v horách sa však museli zdržať o niečo dlhšie, 
preto poslal odkaz richtárovi dediny, že prídu neskôr. Šimon mu nedôveroval, omylom sa nazdával, že Drak 
ich všetkých oklamal a predal stádo Poliakom. V noci sa potajomky vrátil do dediny a sám podpálil Drakov 
dom. Drak sa však už vtedy blížil aj so stádom k dedine. Úlohu splnil, dodržal slovo. Priviedol si aj životnú 
družku, svoju lásku, mladú Poľku Zošku. Eva si až teraz uvedomila, že Drak ju nemiluje, a že ten, kto ju 
skutočne má rád, je Šimon Jariabek. Eva a Šimon si konečne našli cestu k sebe. Šimon sa hanbil za to, čo 
urobil, Drak mu však odpustil. Z epilógu – tu už je Eva stará žena, rozprávajúca príbeh o Drakovi priadkam 
a svojmu vnukovi – sa dozvedáme, že odvtedy sa mali radi a žili šťastne.  
 
 

• Margita Figuli (1909 – 1995) 
 
Narodila sa vo Vyšnom Kubíne. Maturovala na obchodnej akadémii v Banskej Bystrici. Pracovala ako 
úradníčka v Tatra banke. Neskôr sa živila ako profesionálna spisovateľka. Uverejňovala v časopise Elán, 
Slovenské pohľady, Živena. 
Pokušenie – zbierka noviel, v ktorých odkrýva svoj vnútorný svet ženy, jej ľúbostné pocity, 
Babylon – historický román, 
Adrianina niť – memoárovo-esejistická próza. 
 
 
 
Tri gaštanové kone  
Novelou Tri gaštanové kone (1940) vytvorila Margita Figuli svojský príspevok k próze naturizmu. Novela má 
výrazný rozprávkový pôdorys, a vykazuje tiež ďalšie znaky typické pre rozprávku: 
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1) Kostru deja tvorí úsilie hlavného hrdinu Petra prekonať prekážky a splniť tri podmienky (zanechať 
tulácky život, postaviť chalupu a prísť s tromi gaštanovými koňmi po Magdalénu), aby získal ruku 
svojej milej. 

2) Čierno-bielosť postáv: dobrý, čestný a milujúci Peter – zákerný, chamtivý a náruživosťou 
spaľovaný Jano Zápotočný. 

3) Magické čísla: 3 kone, 3 podmienky. 
4) Dobro víťazí nad zlom – Jano sa stane obeťou vlastne surovosti (zabije ho kôň, ktorého bil) a Peter 

si odvádza Magdalénu do kraja svojho detstva.  
 
Románová novela Tri gaštanové kone je rozprávkovo ladená ľúbostná dráma. Hlavnými postavami novely 
sú Peter, bohatý gazda Jano Zápotočný a Magdaléna. Peter a Jano symbolizujú dva odlišné svety – Peter 
je čestný, citlivý, láskavý a nežný, Jano je nečestný, bezcitný, násilnícky a krutý. Príbeh novely je podaný 
v prvej osobe – jej rozprávačom je sám Peter. 
Peter je sirota, rodičov stratil pri požiari. Odvtedy sa prebíja životom sám. Cestuje po Slovensku a skupuje 
drevo. Novela sa začína scénou, keď Peter na ceste za obchodom prichádza do kraja, kde žije jeho dávna 
láska Magdaléna. Peter a Magdaléna sa už ako deti mali veľmi radi, ich láska bola čistá, úprimná a nevinná. 
Magdaléna sa neskôr odsťahovala s rodičmi do iného kraja a Peter ju odvtedy nevidel. Nemohol však na ňu 
zabudnúť a dúfal, že Magdaléna sa ešte nevydala. 
Cestou stretáva dvoch jazdcov. V jednom z nich spoznáva Magdaléninho bratranca Jozefa Greguša, druhým 
mužom je Jano Zápotočný. Pašujú kone cez poľské hranice a pokúšajú sa ujsť žandárom. Jeden z koní sa 
ťažko zraní a Peter ho chce zastreliť, aby sa netrápil. Jano mu v tom bráni, lebo výstrel by ich mohol 
prezradiť. Peter napokon nevydrží pozerať sa na utrpenie koňa a zastrelí ho. Podarí sa im ujsť žandárom 
a pokračujú v ceste. Až teraz si všimnú, že všetci traja majú rovnaké, gaštanové kone. Greguš porozpráva 
Petrovi, že Jano Zápotočný sa chystá požiadať Magdalénu o ruku, i keď ona sa nechce za neho vydať. 
Svadbu by chcela najmä jej matka, skúpa krčmárka Maliarička. 
Na druhý deň prídu do dediny. Magdalénina matka privíta Petra odmietavo. Snaží sa zabrániť tomu, aby sa 
Peter stretol s Magdalénou osamote. Petrovi sa podarí porozprávať sa s Magdalénou večer, v horách, kde 
sa mládež z dediny vybrala zapaľovať svätojánske ohne. Magdaléna sa mu prizná, že i ona na neho veľa 
myslievala. Od čias ich detstva však uplynulo veľa rokov a ona by chcela mať istotu, že sa Peter nezmenil 
a ešte stále má také dobré srdce ako voľakedy. Povie mu, že ak ju skutočne má rád, vzdá sa tuláckeho 
spôsobu života, usadí sa na otcovskej pôde, postaví dom a začne gazdovať. Znakom toho, že úlohu splnil, 
mali byť tri gaštanové kone, s ktorými sa mal vrátiť po Magdalénu. Dohodli sa, že sa stretnú tam, kde ich 
Peter uviaže. Magdaléna mu sľúbi, že bude na neho čakať a pokúsi sa oddialiť svadbu so Zápotočným. 
Peter sa vráti domov, pustí sa do práce, začne stavať dom na mieste, kde kedysi stál dom jeho rodičov a pri 
požiari ktorého prišli obaja o život. Už sa vopred teší na to, ako si do nového domu privedie Magdalénu. Vidí 
ju pred sebou šťastnú a usmiatu. (Úlohu však nesplní celkom, lebo dom sa mu nepodarí dostavať pre 
nedostatok peňazí, a napokon si prenajme dom od starenky, ktorá sa odsťahovala do mesta.) 
Trvalo takmer dva roky, kým sa mohol vydať na cestu s tromi gaštanovými koňmi. Čaká ho však kruté 
sklamanie. Cestou sa dozvie od ľudí, že Magdaléna sa vydala za Jana Zápotočného. Napriek tomu 
pokračuje v ceste a počas svojej púte sa postupne dozvedá celú pravdu: V ten večer, keď sa v horách lúčil 
s Magdalénou, si ich rozhovor vypočul Jano, ktorý Petra a Magdalénu v tajnosti sledoval. Keď Peter odišiel, 
prepadol Magdalénu a násilím sa jej zmocnil. Magdaléna otehotnela a donútili ju vydať sa za Zápotočného. 
Ich manželstvo bolo nešťastné, Jano začal piť, správal sa k Magdaléne surovo, týral ju i kone. Takto sa chcel 
Magdaléne pomstiť za to, že hoci sa nikdy nežalovala na svoj osud, správala sa k nemu chladne 
a odmietavo. Naschvál kupoval zlé, divé kone a nútil Magdalénu, aby ich opatrovala. Kone jej viackrát 
ublížili, takto prišla aj o dieťa v šiestom mesiaci tehotenstva. 
Zápotočný najviac týral gaštanového koňa, ktorého prepašoval z Poľska vtedy, keď sa stretol s Petrom. Kôň 
sa chvel, už keď ho uvidel. Bil ho z nenávisti, pretože vedel, že práve tri gaštanové kone mali byť pre 
Magdalénu a Petra znamením ich lásky. 
Peter prichádza k domu Zápotočného, dom je však zatvorený. Dozvedá sa, že Jano a Magdaléna sú na poli. 
Vyberie sa za nimi a stane sa svedkom toho, ako Zápotočný týra a bije koňa, až kým mu nevytečie oko. Kôň, 
bezpríčetný od bolesti, privalí Magdalénu, ktorej Zápotočný prikázal držať uzdu. Jano ďalej mláti koňa, 
nedbajúc, že jeho žena je v nebezpečenstve života. Peter omráči Zápotočného a zachráni Magdalénu. Keď 
sa Jano preberie, pokúsi sa zákerne zabiť Petra, ale nepodarí sa mu to. Magdaléna ochorie, jej stav je veľmi 
vážny. Peter sa rozhodne zostať v dedine, kým Magdaléna nevyzdravie. Navrhne Zápotočnému, že sa vzdá 
Magdalény a odíde z dediny, ak on sľúbi, že jej už nebude ubližovať. Zápotočný mu však odkáže, že 
Magdaléna bude mať taký život, aký si zaslúži. Napokon sa Magdalénin stav zlepší, hoci je ešte veľmi slabá. 
Zápotočný teraz, keď sa Peter vrátil, vyčíňa ešte viac. Kôň, ktorého tak surovo týral, utečie, a keď ho chytia, 
vypáli mu na bok slovo „tulák“ (Magdalénina matka  a Jano prezývali Petra tulákom). Magdaléna, ktorá je po 
chorobe veľmi slabá, mu musí pomáhať, i keď ledva dokáže udržať nešťastného koňa. 
Janova sestra, vidiac vyčíňanie svojho brata, pribehne do krčmy po pomoc. Peter a ostatní dobehnú k domu 
práve vtedy, keď Zápotočný vypáli koňovi horúcim železom aj druhé, zdravé oko. Kôň sa vytrhne Magdaléne 
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a udupe Zápotočného. (Nešťastný kôň potom narazil do kamenného múru a tak sa dokaličil, že ho na mieste 
museli zastreliť.) 
Po pohrebe Zápotočného sa Magdaléna cíti byť poznačená a nešťastná. Ešte vždy je otupená, nevie si ani 
predstaviť, že by ju mohlo čakať ešte niečo dobré. Iba pomaly v nej ožívajú city a napokon súhlasí, že sa 
vydá za Petra a odíde s ním ako jeho zákonitá manželka, aby sa pokúsili začať nový život. Peter je 
presvedčený, že jeho úprimná láska pomôže Magdaléne nájsť pokoj a zabudnutie. Magdaléna sa vzdá 
majetku v prospech Zápotočného sestry a napriek matkinmu nesúhlasu sa vydá za Petra. Šťastný Peter si 
odvádza Magdalénu na svojom vernom gaštanovom koni. 
 

• František Švantner (1912 – 1950) 
 
 Narodil sa v Bystrej a vyštudoval učiteľský ústav v Banskej Bystrici. Pôsobil ako učiteľ na viacerých 
miestach, neskôr pracoval ako referent Matice slovenskej a venoval sa literárnej činnosti. Zomrel v Prahe. 
 
Malka – súbor noviel 
Dej titulnej novely zbierky Malka sa zakladá na tragickom nedorozumení. Má baladický charakter. Postavy 
sú zahalené tajomstvom, o ich minulosti a vlastnostiach sa čitateľ nedozvie skoro nič.  
     Príbeh rozpráva v prvej osobe valach (vystupuje bez mena). Zamiluje sa do Malky, mlčanlivého, 
hanblivého dievčaťa. Malka je slúžkou u krčmára, ktorý sa pred pár dňami vybral na jarmok, ale odvtedy ho 
nikto nevidel. Valach, hoci Malku takmer nepozná, si ju chce vziať za ženu. Ona sa nevie rozhodnúť, povie 
mu, že sa musí opýtať brata a na druhý deň mu dá odpoveď.  
     Na salaši sa zjaví čudný, hrozivo vyzerajúci človek. Nikto ho nepozná, iba bača, s ktorým sa potajomky 
o niečom dohovárajú. Nemá ani meno, iba prezývku – Šajban.  
Malka na druhý deň odkáže valachovi, aby prstene nekupoval. Keď sklamaný valach vidí Malku so 
Šajbanom, myslí si, že je to jej milý a kvôli nemu ho odmietla. Zbadá, že Šajban dáva Malke zakrvavenú 
košeľu a z rečí vyrozumie, že on zabil krčmára. Valach ho zo žiarlivosti udá žandárom. Keď sa s tým 
pochváli Malke, tá mu povie, že Šajban je jej brat. (Po vražde krčmára, ktorého zabil pre peniaze, chcel 
utiecť do Ameriky a odtiaľ poslať peniaze Malke, aby mohla prísť za ním.) 
     Malka uteká na miesto, kde sa skrýva Šajban, aby ho upozornila. Už je však neskoro. Prichádzajú 
žandári. Valach, ktorý sa tiež vybral za Šajbanom, aby ho varoval, zmätie žandárov, riskujúc vlastný život. 
Kým žandári strieľajú na valacha, Šajbanovi sa podarí utiecť. Valach sa teší, že Malka mu teraz istotne 
odpustí. Na salaš sa vráti až ráno. Čaká ho tam Malka, ale mŕtva – zasiahnutá guľkou žandárov.  
     Novela 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.). 
 
Nevesta hôľ – román, vrchol slovenského naturizmu 
 
Hlavná postava, rozprávač románu, sa vracia po desiatich rokoch strávených v meste do rodného kraja, aby 
tam prijal miesto hájnika. Jeho sprievodcom je kôň Eguš, s ktorým si veľmi dobre rozumie. Prichádza 
v radostnej nálade, všetko mu je dôverne známe, zdá sa mu, že nič sa nezmenilo.  
     Hájnik (jeho meno – Libor – sa spomína iba raz v celom diele) si v spomienkach vybaví postavu dievčaťa 
z detstva, s ktorým sa kamarátil. Je to Zuna, dcéra slepého mlynára. Od dedinčanov sa dozvedá, že ju 
považujú za dievča ľahkých mravov. Krčmár Weinhold by si ju aj tak chcel zobrať a ženu, ale len pre majetok 
slepého mlynára. 
     Dej románu sa od tejto chvíle pohybuje v rovine reálnej i fantastickej. Skutočnosť sa prelína s preludmi, 
s nereálnym svetom, s vidinami.  
     Zuna je tajomná, záhadná a nepolapiteľná, ustavične sa mení a všetkým uniká. Je dieťaťom prírody, vie 
dokonale napodobniť prírodu, jej zvuky, rozumie horám, stromom, kvetom i zvieratám a tak ako ony, chráni 
si svoje tajomstvá.  
     Zuna uniká aj mladému hájnikovi, ktorý po nej stále viac túži. O Zunu však má záujem aj uhliar Tavo, 
bývalý námorník. Jeho výzor je odpudzujúci, je neľudsky mocný, má niektoré takmer nadprirodzené 
schopnosti. Zunu stráži od detstva ako svoju budúcu nevestu, a preto verí v jej čistotu a nevinnosť.  
     Hájnik sa trápi, je žiarlivý, nechce stratiť Zunu. Zuna mu už spôsobuje nielen psychické, ale aj fyzické 
utrpenie. V románe začínajú prevládať iracionálne, snové, mýtické prvky. Objavuje sa On, záhadný tulák, 
tvor, ktorý vyzerá ako človek, ale v skutočnosti nepatrí k ľudskému plemenu. Vzbudzuje všade hrôzu 
a tieseň. Je to najtajomnejšia postava románu.  
     V sne sa Zuna zverí hájnikovi, že je v zajatí ducha hôr, ktorý berie na seba niekedy podobu vlka, niekedy 
podobu záhadného tuláka. 
    Zuna začne hájnika nenávidieť. Ten sa rozhodne, že vystopuje a zabije tajomného vlka. Stretne sa 
s Tavom, ktorý ho odvedie na posledné stretnutie so Zunou. 
     Zunu napokon nedostal ani Tavo, ani hájnik ale tajomný On. Je zranený a Zuna ho chce zachrániť, 
napokon ho však zabije – prehryzne mu hrdlo.  
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     Hájnika, ktorý z lásky k Zune zanedbal svoje povinnosti, a preto vyhoveli obecné humná (v nich zahynul 
aj jeho kôň Eguš), prepustia zo služby.  
     V závere románu Zuna zmizne – vychovali ju vrchy, hole a napokon si ju aj vzali, pretože i hole majú 
svoje nevesty.  
 
Dáma, Sedliak, Kňaz – novely, 
Život bez konca – román zachytávajúci koniec19. storočia v Rakúsko-Uhorskej monarchii až po obdobie 
predmníchovskej ČSR. 
 

v Úloha č. 2 
 
Opis je slohový postup, pri ktorom podávame informácie o tom, ako vyzerá určitá vec, osoba či objekt, 
z čoho sa skladá, aké vlastnosti alebo funkcie majú jednotlivé časti a ako spolu súvisia.  
Opis môže byť : 

a) jednoduchý (praktický) – požíva termíny, ktoré môže pochopiť i laik; 
b) odborný – využíva odbornú terminológiu daného odboru, postoj autora je objektívny, cieľom 

odborného opisu je pučiť prijímateľa o zobrazovanej veci; 
c) umelecký (náladový) – vyskytuje sa v literatúre a v subjektívne zafarbených prejavoch, 

oboznamuje čitateľa s vlastnosťami spoločenských a prírodných javov, s vlastnosťami postáv. 
Každý z týchto opisov môže byť statický (opisuje objekt v stave pokoja), alebo dynamický (opisuje objekt 
v pohybe alebo opisuje následnosť činností pri výrobe niečoho – opis pracovného postupu). 
Ak sa nehybný objekt opisuje tak, ako ho vníma pohybujúca sa osoba, ide o opis s dejovým rámcom (dejový 
opis). Je častý v reportáži a v umeleckej literatúre.  
Kompozícia opisu závisí od jeho funkcie. Kompozičný postup môže byť rôzny (opis zhora dolu, od 
podstatných znakov k menej podstatným, od celku k častiam a pod.). 
Jazykové prostriedky opisu: podstatné mená, prídavné mená, príslovky spôsobu, slovesá. 
Štylizácia opisu závisí od druhu opisu. V statickom, odbornom opise prevláda menné vyjadrovanie. V opise 
pracovného postupu prevláda slovesné vyjadrovanie. Je potrebné požívať rovnakú slovesnú osobu 
a dodržiavať časovú následnosť činností. 
 
Charakteristika patrí k opisnému slohovému útvaru. Vystihuje základné, podstatné, typické – 
charakteristické znaky predmetu, javu, človeka. 
Druhy charakteristiky: 

a) priama (vymenovanie charakterových vlastností človeka priamo má byť presným zhrnutím 
komplexného pozorovania a objektívneho hodnotenia osoby: je čestný, miluje a ctí si svojich rodičov, 
pracuje od rána do noci); 

b) nepriama (vystihuje vlastnosti človeka z jeho konania: autor nemusí o osobe povedať, že je lenivá, 
ale vyjadrí sa, že iba polihuje, nič neurobí...); 

c) individuálna (charakteristika jednej osoby); 
d) skupinová (charakteristika skupiny (trieda, generácia...); 
e) porovnávacia (charakteristika najmenej dvoch postáv tak, že vlastnosti jednej osoby porovnávame 

s vlastnosťami tej druhej); 
f) administratívna, čiže posudok (objektívna charakteristika) – autor bez zaujatia, objektívne opisuje 

kladné a záporné vlastnosti, napr. pracovníka, študenta; sústreďuje sa na pracovnú oblasť. 
Podľa toho, na čo sa charakteristika zameriava a aký štýl v nej autor používa, delíme charakteristiku na 
odbornú (charakteristika krajiny, mesta, obdobia, terénu), ktorá má informatívny účel a používa sa na 
praktické potreby a umeleckú. V umeleckej charakteristike je predmetom zobrazenia osoba (alebo 
rozprávková bytosť, zviera), autor opisuje postavu zo svojho pohľadu, subjektívne hodnotí jej vlastnosti 
alebo správanie, požíva napr. hyperbolu (napr. v karikatúre zväčšuje, preháňa isté vlastnosti). Takáto 
charakteristika má pôsobiť na citovú stránku čitateľa. 
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Maturitné zadanie 20 
 

v Úloha č. 1 
 
Po roku 1918 zaznamenala dramatická tvorba vzostup. Na Slovensku vznikli tri profesionálne divadlá: 
Slovenské národné divadlo v Bratislave (1920),  
Východoslovenské národné divadlo v Košiciach (1924),  
Slovenské ľudové divadlo v Nitre (1939). 
Proces formovania slovenského profesionálneho divadelníctva po roku 1918 bol pomalý a zložitý. Stretával 
sa s mnohými ťažkosťami: bolo málo slovenských hercov, režisérov, dramaturgov i slovenských divadelných 
hier. Všetky tieto okolnosti spolu s nedostatočným finančným zabezpečením zapríčinili, že rozvoj drámy 
zaostával za poéziou a prózou. 
Od konca 20-tych rokov sa do repertoáru Slovenského národného divadla dostáva čoraz viac slovenských 
hier. Okrem hier Jozefa Gregora-Tajovského to boli najmä hry Ivana Stodolu, Júliusa Barča-Ivana 
a Petra Zvona. 
K prvým profesionálnym slovenským hercom patrili Andrej Bagar, Ján Borodáč, Jozef Kello, Oľga 
Borodáčová-Országhová, Hana Meličková.  
O rozvoj slovenskej drámy sa najviac zaslúžil šéf činohry SND Ján Borodáč a režisér Ján Jamnický. 
Okrem profesionálnych scén sa naďalej v medzivojnovom období na Slovensku rozvíja tradícia ochotníckych 
divadiel, ktorých činnosť významne podporovalo Ústredie slovenských ochotníckych divadiel v Martine. 
Obľúbeným autorom ochotníkov sa stal Ferko Urbánek.  
 
Ivan Stodola   
Bačova žena 
 
 Tragédia 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“.  
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Ivan Stodola   
Jožko Púčik a jeho kariéra 
 

Satirická hra Jožko Púčik a jeho kariéra sa skladá z troch dejstiev. Prvé dejstvo sa odohráva 
v elegantne zariadenej kancelárii spolku Humanitas, druhé vo väznici  krajského súdu a tretie opäť 
v kancelárii. 

Jožko Púčik je skromný, pracovitý, svedomitý a dobromyseľný úradníček. Má vážne životné zásady, 
správa sa podľa prikázania „miluj blížneho svojho ako seba samého“. Jeho šéf Rohatý je bezohľadný, 
pokrytecký a egoistický. Vedie kanceláriu dobročinného spolku Humanitas. Je arogantný a úlisný. S ľuďmi, 
ktorí sú nad ním, hovorí ponížene, s podriadenými bezočivo a panovačne.  

Jožko je zamestnaný v spolku Humanitas zatiaľ iba na skúšobnú dobu. Keďže práve uplynul rok, teší 
sa, že pani predsedníčka ho určite zamestná natrvalo. Prácu by veľmi potreboval, predtým bol 
nezamestnaný a teraz zo svojho malého platu podporuje i sestru, jej dve deti a spláca dlžobu po nebohom 
švagrovi. Zverí sa Rohatému so svojimi ťažkosťami a prezradí mu i to, že sa mu páči kolegyňa, slečna 
Vierka. Poprosí Rohatého, aby sa zaňho u nej prihovoril. Rohatý si žiada od Púčika protislužbu. Povedal mu, 
že vyhodil z domu ženu aj s deťmi, lebo svokor mu nezaplatil sľúbené veno. Podľa rozhodnutia súdu jej musí 
platiť výživné, a keďže nemal peniaze, vzal si z pokladnice tritisíc korún. Žiada Jožka, aby ten dlh vzal pred 
predsedníčkou na seba. 

Do kancelárie vstupuje predsedníčka. Odovzdá Jožkovi obálku so štyridsaťtisíc korunami a prikáže 
mu, aby ich uložil do stola. Zároveň si pýta tritisíc korún z pokladnice. Rohatý jej vysvetľuje, že Jožko je 
v takej biede, že si požičal z pokladnice tritisíc korún. Predsedníčku to veľmi rozčúli a Jožko už stráca nádej 
na stále zamestnanie. Za Púčikom prichádza jeho sestra – je biedna, staromódne oblečená a uplakaná. 
Oznamuje mu, že nedostala trafiku, ktorú jej sľúbili, lebo Jožko ju podporuje, a teda nie je úplne bez pomoci. 
Kým vyprevadí sestru, odovzdá Jožko kľúčik od písacieho stola Rohatému. Ten si rýchlo vezme zo stola 
obálku a odchádza z kancelárie. Predsedníčka sa vráti a pýta si obálku od Púčika. Rohatý, ktorý sa 
medzitým tiež vrátil, mu podáva kľúče. Jožko otvára zásuvku, tá je však prázdna. Rohatý na príkaz 
predsedníčky telefonuje na políciu. Púčika zatknú a odvádzajú ho. Rozhorčená predsedníčka za ním kričí, 
že je ich hanbou a že ho vyhadzuje zo zamestnania.  

Jožka vo väznici vypočúva sudca, potom prichádza za ním advokát a napokon lekár. Nikto od neho 
nečaká pravdu, iba to, aby sa rýchlo priznal. Jožko je však pokojný, neobáva sa, je presvedčený, že ho 
oslobodia, veď je nevinný a on verí v spravodlivosť. Púčik svojím návštevníkom väčšinou odpovedá citátmi 
z biblie, čím ich doháňa k šialenstvu. Navštívi ho aj predsedníčka spolku. Jožko ju nechce ani vidieť, je 
urazený, pretože ho nespravodlivo obvinila. Predsedníčka ho upovedomí, že prichádza za ním ako za 
prípadom, lebo povinnosťou ich spolku je starať sa aj o zlodejov a ich príbuzných. Spolok už aj poslal 
podporu jeho sestre. Do cely prichádza predsedníčka Benevolencie, ďalšieho dobročinného spolku, pani 
Kačičková. Aj ona mu oznámi, že navštívila jeho sestru a dala jej, čo potrebovala pre seba a pre deti. Obe 
predsedníčky sa o Jožka pohádajú. Jožka navštívi i sestra, je usmiata, elegantne oblečená. Označuje ho za 
šľachetného hrdinu. ďakuje Jožkovi, že sa za nich obetoval. Majú sa odvtedy oveľa lepšie, spolok Humanitas 
jej posiela stravu, Benevolencia šaty. Jožko jej vyčíta, že za to všetko on musí zaplatiť svojou cťou. Po jej 
odchode si to však celé rozmyslí a rozhodne sa vypovedať (proti sebe, aby pomohol sestre). 

Sudca chce Jožka vypočúvať v kancelárii spolku Humanitas. Ešte pred ich príchodom Rohatý 
potajomky vráti peniaze do predsedníčkinej kancelárie. Sudca vypočúva i ostatných zamestnancov. Tí 
vypovedajú v prospech Jožka a podozrenie sa začína obracať na Rohatého. Rohatý rýchlo pripomenie, že 
kanceláriu predsedníčky ešte neprezreli. prichádza i Jožkova sestra, ktorá má dostať trafiku od Humanitasu, 
ak Jožka odsúdia. Sudca vyzve Jožka, aby konečne povedal pravdu. Ten si začne vymýšľať nový životopis 
s rodičmi alkoholikmi, s bitkárskou mladosťou a s krádežami v obchodoch. Prizná sa, že peniaze ukradol on, 
a tvrdí, že ich všetky prehýril. Pani predsedníčka omdlieva od hrôzy, akého človeka zamestnávala. Sudca je 
spokojný a sľubuje Jožkovi menší trest. Práve vtedy sa však nájdu peniaze v kancelárii predsedníčky. Sudca 
vynadá Púčikovi, že celý čas klamal a vymýšľal si. Nikto nechápe, ako sa peniaze dostali do predsedníčkinej 
kancelárie. Rohatý vymyslí verziu, podľa ktorej mala určite dve obálky a došlo asi k ich zámene.  
Predsedníčka sa snaží udobriť si Jožka, ale on sa cíti dotknutý. Vtedy prichádza Kačičková a ponúka 
Jožkovi a Vierke (kolegyni, ktorá sa mu páčila) zamestnanie v spolku Benevolencia. Keď mu Vierka láskavo 
vyčíta, prečo chcel zobrať vinu na seba, odpovie jej, že to bola jeho jediná príležitosť urobiť kariéru.  
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Július Barč-Ivan 
 
Rodák z Krompachov, vyštudovaný evanjelický kňaz,  väčšinu života pôsobil v Martine ako pracovník 
Slovenskej národnej knižnice a Matice slovenskej. Do literatúry vstúpil krátkymi prózami, ale neskôr svoju 
pozornosť sústredil na dramatickú tvorbu. Väčšina jeho hier má tragické zafarbenie a je poznačená 
vplyvom expresionizmu.  
Matka  

V tragédii Matka ide o hlbokú psychologickú sondu do zložitých vzťahov matky a jej dvoch synov. 
Komorný príbeh je postavený na protikladných charakteroch bratov, z ktorých jeden (Jano) je tvrdý, 
zatrpknutý a žiarlivý, no relatívne úspešný, a druhý (Paľo) je vľúdny, citlivý dobrosrdečný, lenže smoliar, 
ktorý prišiel o podiel z majetku. Medzi bratmi navyše stojí žena (Kata Tomková), do ktorej sú obaja zaľúbení, 
no ona ľúbi iba Paľa.  
 

Jano vyplatí Paľa z polovice otcovskej chalupy a Paľo odchádza do Ameriky. Strávi tam 4 roky, ale 
nedarí sa mu, lebo aj Ameriku zasahuje hospodárska kríza, a rastie v ňom túžba po domove. Medzitým sa 
Jano pokúša získať Paľovu milú Katku, najmä preto, že je dcérou bohatých rodičov, ale Katka sa dočká 
Paľovho návratu. Paľo sa však vracia z Ameriky ako žobrák a obáva sa, ako ho brat prijme v dome. Jano ho 
privíta s hnevom a s posmechom, vyčíta mu, že v Amerike nič nezarobil a vrátil sa domov ako chudobný 
bedár. Matka s hrôzou sleduje, ako Paľo vybaľuje darčeky. Prináša so sebou dva dary – bibliu pre matku 
a lovecký nôž pre brata. Matke sa pred očami mihne znovu vidina, ktorá jej napovedala, že dôjde k tragédii. 
Vytrhne Paľovi nôž z ruky a ukryje ho. Smutne mu hovorí, že sa nemal vracať domov.Oba dary majú 
symbolický charakter. Biblia naznačuje láskavý vzťah matky k synom a jej úsilie uzmieriť ich, nôž 
symbolizuje konflikt medzi bratmi, ktorý korení v Janovej nenávisti. 
 
Matka: Sadni si. Ustatý budeš po veľkej ceste. Si doma. 
Paľo: Doma? Brat, my sme si ani ruku nepodali. Neprivítal si ma a neviem, či ma prijmeš? Ja som tu nič. Ty 
si pán. 
Matka: Ako by ťa neprijal. Brat brata. 
Jano: Nech sa neozývajú, keď sa mňa spytuje. 
Paľo: Tvrdý si. 
Jano: Čakanom narábam. 
Paľo: I ja. Ale iba ruky mám tvrdé od neho. 
Jano: Lekcie si mi prišiel dávať? 
Paľo: No! Ale ani prosiť nebudem. Ak nieto pre mňa miesta, nájdem u kamaráta. 
(...) 
Matka: Ja som jeho čakala, a nie jeho peniaze. 
Jano: Pravda. Zarábať budem ja. Na nich i na syna. 
Matka: Na mňa nerobíš. O mňa sa postaral tvoj otec. A Paľo si nájde robotu. Našli u nás kadejakí, i jemu sa 
ujde. 
Jano: Len nech si ho varujú. Majú ho už teraz a užijú ho ešte. I mne sa ujde z neho. Doteraz mi vykrikovali, 
že mám bláznivú matku, teraz mi pridajú ešte brata žobráka. 
Matka: A ty si čo? O čo si viac? O to, čo bolo jeho. 
Jano: Ale teraz je to moje. Či sa to páči dakomu, či nie, a keď treba, ukážem, kto je tu pánom. 
 

Prejde takmer rok, vzťah medzi bratmi je stále horší. Jano sa vyhráža bratovi, že ho zabije. Teraz 
naňho žiarli už aj kvôli Katke, cíti, že ona má ešte stále rada Paľa. 

V ďalšom videní sa matke zjaví obraz, v ktorom vidí, ako sa Jano s nožom v ruke vrhá na Paľa 
a zabíja ho. Aby predišla tragédii, tvári sa pred Janom, že sa hnevá na Paľa a vyháňa ho z domu. Práve 
vtedy prichádza Katka, ktorá sa rozišla s Janom, a navrhuje Paľovi, aby sa presťahoval k nim. Paľo 
odchádza s bolesťou v srdci. 

Jano sa chystá na zábavu, je nepriateľský k matke, ona mu vyčíta jeho správanie a zlú povahu. 
Nájde nôž, ktorý matka ukryla, a vezme ho so sebou. 

Paľo s Katkou prichádzajú navštíviť matku. Paľo už pochopil, že matka ho vyhnala z domu iba preto, 
aby mu zachránila život. Prišli, aby oznámili matke, že sa budú brať a že po svadbe odídu niekde do sveta, 
kde ich Jano nenájde. Matka im hovorí, že nemusia odísť, lebo ona už našla iný spôsob riešenia. Pošle 
Katku domov pod zámienkou, že sa ešte chce porozprávať so synom. Naschvál zdržuje Paľa, vie, že Jano 
príde domov, keď sa dozvie, že Paľo je u nich. A Jano skutočne prichádza, je plný hnevu a trpkosti. Správa 
sa k bratovi nepriateľsky, vysmieva sa mu, dáva mu najavo, že mu závidí Katku i majetok jej bohatého otca. 
Tragédia vrcholí vo chvíli, keď Jano vezme na Paľa nôž a pokúša sa ho zabiť. Presne tento obraz videla 
matka vo vidine. Matka zhasne v miestnosti svetlo a chrániac Paľa, nastaví vlastné telo Janovmu nožu. 
Zhasne lampu, skočí na Paľa a Jano sa nechtiac stane vrahom vlastnej matky. Až hrôza z matkinej smrti 
akoby prebrala oboch bratov zo zaslepenosti, až matkina obeť akoby bola vykúpením z nenávisti medzi 
bratmi. 
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Jedinou komédiou z pera Barča-Ivana je satirická hra Mastný hrniec. Dej sa odohráva v Ťuťotíne, 

modernom slovenskom Kocúrkove. Komika hry je postavená na omyle a zámene postáv. Mestečkom 
prebehne správa, že miestny profesor biológie sa má stať ministrom. Okamžite sa stáva centrom pozornosti 
mešťanov, ktorí chcú zo svojej známosti s budúcim ministrom vyťažiť niečo pre seba. Keď vysvitne, že išlo 
o omyl, stredoškolský profesor sa pre nich opäť stane úplne nezaujímavým. V hre autor kritizuje karierizmus, 
korupciu a prospechárstvo. 

 
 
v Úloha č. 2 

 
Rečový prejav vzniká spájaním hlások do slabík, slov do viet. V rečovom prejave využívame: prízvuk, 
dôraz, melódiu, prestávku, tempo, rytmus, silu hlasu. 
 
Hlavný prízvuk v slovenčine je na 1. slabike. Vo viacslabičných slovách sa strieda prízvučná slabika 
s neprízvučnou. 
Jednoslabičné predložky sú neprízvučné. Dôraz je na nich, len keď stoja pred jednoslabičným slovom. 
Jednoslabičné tvary zámen, tvary pomocného slovesa byť a častica by sú takisto neprízvučné. 
 
Ak zvýrazňujeme najdôležitejšie slovo vo vete, tvoríme dôraz (vetný prízvuk). 
 
Melódia je tónové vlnenie hlasu. V slovenčine existujú tri formy melódie: 

1. stúpavá melódia – obsahuje otázky, ktorých úlohou je zistiť, či informácia v nich obsiahnutá je 
alebo nie je pravdivá » opytovacie vety zisťovacie; odpovedáme na ne slovami ÁNO/ NIE; 
opytovacie vety bez opytovacieho zámena: kto, čo, aký, ktorý, čí, ako, kde,... 

2. klesavá melódia – obsahuje v opytovacej vete na začiatku opytovacie zámeno, ktorého cieľom je 
vyvolať odpoveď, v ktorej sa doplnia chýbajúce informácie » opytovacie vety doplňovacie 

3. melódia s rovným priebehom – obsahujú ju vety alebo časti viet pred prestávkou, veta má rovný 
priebeh 

 
Prestávka (pauza) je prerušenie ústneho prejavu. Je vyvolaná potrebou nadýchnuť sa (fyziologická), ale 
zároveň člení reč na významové celky (logická). Prestávku (pauzu) robievame aj pred slovom, ktoré 
chceme vo výpovedi zdôrazniť, ale i v hovorenej reči na tom mieste, kde je interpunkčné znamienko. 
Umelecká pauza sa využíva na zefektívnenie prejavu, umožňuje hovoriacemu premyslieť si ďalší prejav.  
 
Tempo reči je rýchlosť vyslovovania slabík, slov, viet, textov. Je tým pomalšie, čím je v texte viac nových 
a dôležitých poznatkov. 
 
Rytmus je pravidelné striedanie skupín slabík, z ktorých jedna je vždy výraznejšia ako ostatné. Rytmus si 
v slovenčine uvedomujeme vďaka prízvukovanej prevej slabike slova. 
 
Sila hlasu závisí od vzdialenosti ľudí, ktorí sa rozprávajú a od prostredia, v ktorom sa rozhovor uskutočňuje.  
 
Ľudia majú rozličnú farbu hlasu. Keď niekto napodobňuje hlas iných ľudí, mení zafarbenie hlasu. 
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Maturitné zadanie 21 
 

v Úloha č. 1 
 
Spoločensko-historické pomery 
Už počas 1. sv. vojny sa zrodila myšlienka vytvoriť spoločný štát Čechov a Slovákov. Slovensko  sa stalo 
súčasťou Československej republiky 28. októbra 1918. Do roku 1918 bolo Slovensko súčasťou Rakúsko – 
Uhorska. Nový štát zbavil Slovákov maďarizačného útlaku, zaviedol parlamentnú demokraciu. Napriek tomu 
naďalej existovalo vysťahovalectvo (prichádza k prvej emigračnej vlne = chlebová vlna, týkala sa Východu, 
Oravy a Kysúc, veľa Slovákov odišlo do USA, Kanady a Austrálie, v roku 1924 začína hospodárska kríza).  
V roku 1919 bola obnovená činnosť Matice slovenskej. Slovenčina prenikla do škôl, úradov, stala sa štátnym 
jazykom, nastal rozvoj vedy a umenia - SND v Bratislave, zvýšila sa vzdelanosť obyvateľstva (r. 1920 otvorili 
Univerzitu J. A. Komenského a postupne aj ďalšie vysoké školy). Zakladali sa nové vydavateľstvá, 
vychádzalo mnoho kníh a časopisov (Slovenské pohľady, Svojeť, Elán, DAV). 
Od polovice tridsiatych rokov vývoj v ČSR ovplyvňovala zahranično-politická situácia – nemecký fašizmus 
a jeho rozpínavosť. V r. 1939 sa ČSR rozpadla. 14. marca 1939 bol vyhlásený Slovenský štát, neskôr 
Slovenská republika. 15. Marca 1939 nemecké okupačné vojská obsadili Čechy a vyhlásili Protektorát 
Čechy a Moravu. Na Slovensku bol nastolený klérofašistický režim, ktorý začal obmedzovať tvorivú slobodu 
umelcov. 
 
V medzivojnovom období v slovenskej literatúre existovalo popri sebe niekoľko básnických škôl a skupín. 
V nebývalom počte rastú preklady súčasných autorov, spisovatelia študujú v cudzích krajinách a to 
napomáha zmenšiť tradičné zaostávanie za modernými literárnymi smermi. 
Slovenská medzivojnová poézia sa rozvíja v dvoch prúdoch: 

1. pokračovanie v tradíciách slovenskej lyriky, hlavne symbolistickej 
a) staršia generácia nadväzuje najmä na hviezdoslavovsko-kraskovskú tradíciu                              

(J. Jesenský, V. Roy) 
b) prechodná generácia (M. Rázus, Š. Krčméry) 
c) mladí autori si hľadajú tvorivú cestu - vitalizmus  (J. Smrek), neosymbolizmus (E.B. 

Lukáč) 
d) katolícka moderna (R. Dilong, J. Silan, G. Zvonický a i.) 

2. inšpirácia v svetovej avantgardnej poézii 
a) ľavicová avantgardná skupina: skupina DAV orientovaná okolo časopisu DAV, ktorý 

upozorňoval na nebezpečenstvo fašizmu, proletárska poézia, vplyv poetizmu a nadrealizmu  
      (L. Novomeský, F. Kráľ, J. Poničan) 
b) nadrealizmus (R. Fábry, Š. Žáry, V. Reisel, P. Bunčák, J. Lenko) 

3. individuálne formovaní autori (V. Beniak, M. Haľamová) 
 
Charakteristika slovenskej medzivojnovej poézie 

- literatúra pred r. 1918 sa nazýva predprevratová a po r. 1918 poprevratová, 
- básnici vyjadrujú úľavu nad koncom vojny, 
- radosť zo vzniku ČSR strieda pocit vyrovnávania sa s vojnovými zážitkami, 
- staršia generácia nadväzuje na hviezdoslavosko-kraskovskú tradíciu, 
- mladí autori hľadajú nové postupy a svoje tvorivé cesty, kladú dôraz na súčasnosť, nepokračujú 

v národno-obrodeneckej línii, 
- básnici venujú pozornosť aj prekladu z iných literatúr, 
- slovenská medzivojnová poézia je pestrá, tematicky rôznorodá a myšlienkovo bohatá, 
- úspech dosiahli nadrealisti, katolícka moderna a davisti. 

 
 
Prechodná generácia 
 

• Martin Rázus (1888 – 1937) 
- básnik, prozaik, dramatik, 
- ako predseda SNS sa stal poslancom národného zhromaždenia ČSR, 
- pred vojnou inklinoval k moderne, neskôr sa od moderny odklonil a uprednostňoval národnú 

tematiku. 
Z tichých a búrnych chvíľ 

- zbierka reflexívnych básní na témy: spomienky na detstvo, pobyt v cudzine a príroda, 



Poznámky zo študentského portálu Zones.sk – Zóny pre každého študenta         www.zones.sk  

 
	 - 91 - 

- príroda symbolizuje tiché chvíle, búrnymi chvíľami myslí Rázus neutešený stav národa, žiale krivdy, 
pochybnosti o sebe a svojich schopnostiach. 

 
To je vojna; Hoj zem drahá 

- zbierky básní s vojnovými námetmi, ktoré Rázus spracúva pomocou biblického podobenstva 
a balád, 

- ďalšou témou je postavenie Slovenska v Rakúsko-Uhorsku a vznik ČSR. 
Kameň na medzi 

- vyjadruje sklamanie nad nesparavodlivým vývinom Slovenska v ČSR. 
 
Stretnutie 

- básnická skladba vydaná až po smrti autora, 
- stretáva sa s blízkymi, s matkou sa rozpráva o nebohom otcovi, 
- okrem intímneho rozhovoru má aj spoločenský prvok – vieru v spoločenské zmeny a príchod lepších 

čias. 
 
Maroško; Maroško študuje 

- autobiografické romány o detstve, starostiach i radostiach, o formovaní Maroška Plajbása z dieťaťa 
na dospelého muža, 

- je tu zaznamenaný aj národný život. 
 
 

• Štefan Krčméry (1892 – 1955) 
- po vzniku ČSR vyvíjal literárnu a kultúrnu činnosť, venoval sa poézii, próze, literárnej histórii, kritike 

a prekladom, 
- jeho tvorba sa pohybuje medzi modernou a klasikou. 

 
Keď sa sloboda rodila 

- zbierka básní napísaná pred 1. sv. vojnou, ktorou Krčméry očakáva národné oslobodenie, 
- je zložitá tematicky aj formálne, využíva alegóriu a symboliku. 

 
Herbárium  

- zbierka reflexívnych básní ovplyvnená symbolizmom a európskou modernou, 
- vyjadruje životnú skepsu a boľavý smútok, istotu hľadá v domove. 

 
Piesne a balady 

- básne tejto zbierky zaznamenávajú slovenské národné dejiny ako každodenný zápas s tvrdou 
realitou, 

- báseň „Na fraštáckom poli“ zachytáva popravu Holubiho a Šuleka – vodcu 1. dobrovoľníckej výpravy 
v revolučnom roku 1848. 

 
150 rokov slovenskej literatúry 

- literárno-historická práca o dejinách slovenskej literatúry. 
 
 
Mladšia generácia  
 
Vitalizmus (lat. vitae – život) 

- umelecký smer, ktorý ospevuje život, životodarnú aktivitu, 
- vznikol ako bezprostredná reakcia na koniec 1. sv. vojny, 
- oslavuje mier, mladosť, krásu, priateľstvo, chuť žiť naplno, vnímať svet všetkými zmyslami 

(senzualizmus) 
 

• Ján Smrek (1898 – 1982) 
- vlastným menom Ján Čietek, veľmi skoro mu zomreli rodičia, dostal sa do sirotinca v Modre, 
- predstaviteľ vitalizmu v slovenskej poézii, 
- založil Edíciu mladách slovenských autorov (EMSA) a kultúrny mesačník Elán, 
- je označovaný ako „poeta natus“ – rodený básnik, 
- básnik životného optimizmu, neúnavný hľadač lásky a harmónie. 
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Odsúdený k večitej žízni 
- zbierka ovplyvnená symbolizmom, pomocou symbolov chcel vyjadriť nedostatok lásky, ktorá mu 

chýba, básne sú plné smútku a pesimizmu, 
- Smrek v nej prekonáva smútok z ťažkého detstva a útrap 1. sv. vojny. 

 
Cválajúce dni 

- touto zbierkou sa Smrek prihlásil k vitalizmu, 
- ospevuje život, aktivitu, elán, 
- veľa miesta venuje láske, mladosti, kráse, ktoré občas spája formou balady, 
- básnik nehovorí za seba, vyjadruje životný pocit celej svojej generácie, ktorá si po prežití vojny 

myslí, že dobyje svet. 
 

Ján Smrek – Cválajúce dni  (úryvok) 
 
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. 

 
Iba oči 

- v tejto zbierke Smrek posilnil senzualistické vnímanie, čo sa prejavilo aj v názve, snaží sa život 
prežívať naplno, ale bez hedonizmu (hedonizmus – pôžitkárstvo), 

- nájdeme tu ľúbostné a prírodné motívy, ale aj motívy sociálne a cestovateľské. 
 
Básnik a žena 

- básnická skladba vo forme dialógu medzi básnikom a neznámou ženou, ktorú stretol a oslovil 
jedného zimného dňa, je to básnická poviedka, Smrek v nej využil symboliku ročných období /počas 
všetkých štyroch období prezentuje vzťah k žene od jeho vzniku, cez vzplanutie a koniec, až po 
stretnutie po rokoch, 

- skladá sa z 5 častí: 
1. časť: „V zasneženom parku“ básnik sa stretáva s neznámou ženou v zasneženom parku a začínajú spolu 
viesť dialóg o láske a o poézii, 
2. časť: „Pokračovanie jarné“ pokračuje rozhovor o láske, láska je tu vyjadrená v náznakoch, 
3. časť: „Letná noc na vode“ láska a rozhovor pokračuje, žena si uvedomuje, že nemôže byť sama 
básnikovou inšpiráciou, lebo básnik žije a tvorí pre lásku, 
4. časť: „Padajú listy“ žena si uvedomuje svoje povinnosti a radí básnikovi, že je povinný rozdávať krásu a cit 
pre všetkých ľudí, 
5. časť:  „Po desiatich rokoch“ básnik sa necíti sám, znovu sa v parku stretáva so ženou po 10 rokoch, 
rozhovor sa obnovuje, zamýšľajú sa nad láskou, životom a poéziou, 

- okrem lásky zachytáva aj Smrekove názory na poéziu, miesto ženy v spoločnosti a vzťah k životu 
a k realite, ktorú podľa neho treba chápať ako sen či zázrak.  

 
 

• Emil Boleslav Lukáč (1900 – 1979) 
- pracoval v národných novinách, redigoval časopisy, prekladal maďarskú a francúzsku péziu, ktoré 

ho aj ovplyvnili, 
- označovaný ako „poeta doctus“ – básnik učený, 
- je protipólom svojho generačného druha Jána Smreka, 
- hlavný predstaviteľ slovenského symbolizmu v poprevratovom období, jeho poézia je 

najpesimistickejšia, 
- z umeleckých postupov sa pridržiaval neosymbolizmu a dolorizmu (z tal. doloroso = bolestne, 

žiaľne, smutne), 
- v jeho poézii prevažujú temné, hlboké tóny, tragika, pesimizmus, meditatívnosť, zásadové etické 

postoje a idea humanizmu. 
 
Spoveď  

- neosymbolistická zbierka, plná bolesti, prevažuje v nej Lukáčova nedôverčovosť až negatívnosť 
k svetu, ktoré vyplynuli z jeho vojnových zážitkov, prejavuje svoj sklon k dolorizmu, 

- téma domova, banícke prostredie, oslava rodného kraja, spomienky na 1. sv. vojnu. 
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Dunaj a Seina 
- zbierka básní, ktoré vznikli počas štúdií na Sorbonne v Paríži, 
- na rozdiel od Smreka na Lukáča pôsobila cudzina nepríjemne až nepriateľsky, 
- v básni „Taedium urbis“ (Hnus z mesta) stavia do opozície domov a svet, dedinu a mesto, dedinu 

vidí ako čisté miesto, mestskú morálku vníma ako skazenú, 
- spomína na mestá Bratislavu a Paríž, rodná dedina Hodruša je preňho symbolom mravných 

a kladných hodnôt, mesto je symbolom nerestí, silu a istotu nachádza v domovine, 
- v názve využil názvy riek, pričom Dunaj predstavuje vlasť a Seina cudzinu Francúzsko. 

 
Hymny k sláve Hosudarovej 

- v tejto zbierke Lukáč háji kresťanský svetonázor, osobné a spoločenské problémy, 
- nadviazal na Hviezdoslava, využíva biblizmy a archaizmy. 

 
Križovatky 

- zbierka spoločenských básní, v ktorých vycítil blížiace sa nebezpečenstvo fašizmu, 
- prežíva bezmocnosť a bezvýchodiskovosť situácie, 
- svet sa mu zdá čierny, čierna farba je kultovou farbou symbolizmu, 
- využil tu symboly a alegóriu. 

 
O láske neláskavej 

- v tejto zbierke kladie do popredia zmyslové a erotické motívy, v láske však vidí bôľ, žiaľ, utrpenie, 
- básnik sa nepoddáva citu, láska má uňho podobu nenávisti, blúdenia, skepsy, sklamania, 
- básnik tvrdí, že láska nikdy nesmie byť v pokoji, lebo vtedy zaniká. 
 

Emil Boleslav Lukáč – O láske neláskavej  (úryvok) 
Si túhy mojej predmetom, si túha stelesnená 
neviem ťa iným menom nazvať,  len tým krásnym - žena. 
Nikdy niet túhy konca, nie, a lásky nikdy dosť,  
a predsa, keď ťa milujem, cítim sa ako hosť. 

 
Elixír  

- zbierka pokračuje v spoločenskej poézii, 
- Lukáč cíti príchod vojny, ktorú považuje za vrchol krízy humanizmu a demokracie, za ústup 

tradičných hodnôt európskej kultúry, vzdelanosti a filozofie. 
 
Moloch (sumerský boh ohňa a vojny) 

- protivojnová básnická zbierka, vychádza z kresťanskej a antickej mytológie, podáva tu revolučný 
obraz sveta na pozadí biblického obrazu histórie. 

 
Bábel (babylonská ríša) 

- básnická zbierka s protivojnovou tematikou, 
- na biblickom obraze podáva znaky nacizmu. 

 
 
Proletárska poézia (ľavicová avantgarda) 

- predstavuje ju predovšetkým časopis a skupina DAV, ktorú založili v roku 1924 mladí ľavicovo 
orientovaní spisovatelia a umelci, 

- DAV názov vznikol zo začiatočných písmen krstných mien jeho zakladateľov (Daniel Okáli, Andrej 
Sirácky, Vlado Clementis), 

- hlásili sa k socialistickým ideálom, k marxistickej ideológii a boli členmi KSČ, 
- námety čerpali z európskej proletárskej poézie, 
- nadviazali na futurizmus, expresionizmus, konštruktivizmus a poetizmus, 
- predstavitelia Ján Rob Poničan, Ladislav Novomeský, Daniel Okáli, Peter Jilemnický, Fraňo Kráľ 

a iní. 
 

• Ladislav Novomeský (1904 – 1976) 
- najvýznamnejší predstaviteľ avantgardnej ľavicovej poézie, prijal ideológiu komunizmu, ale tvoril 

slobodne, 
- podieľal sa na príprave SNP, 
- v r. 1950 ho obvinili z tzv. buržoázneho nacionalizmu a odsúdili na 10 rokov väzenia, v 60. rokoch ho 

rehabilitovali, 
- okrem zbierok básní napísal aj poémy: Vila Tereza, Do mesta 30 minút. 
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Nedeľa 
- zbierka spája básne sociálne, melancholické, plné smútku, ale aj úžasu nad svetom, 
- predstavuje svet kaviarní, tančiarní, atmosféru veľkomesta, 
- základným motívom viacerých básní je hľadanie šťastia, 
- názov zbierky vyjadruje názozr, že poézia a krása by mali byť sviatkom v živote človeka, 
- rovnomenná báseň „Nedeľa“ je avantgardnou básňou Apollinairovho typu (báseň pásmo), je 

mnohotematická, reflexie mieša s opismi reálneho prostredia Bratislavy. 
 
Otvorené okná 

- Novomeský v tejto zbierke posilnil svoje typické línie sociálnu a avantgardnú, 
- názov sa stal programom mladej generácie. 

 
Svätý za dedinou 

- táto zbierka odráža tragiku doby, lebo obsahuje aj básne so španielskou tematikou (Novomeský 
bojoval v španielskej občianskej vojne na strane republikánov proti fašizmu; Španielska krajina, 
Kondotier, Sen),  

- nájdeme tu aj básne, v ktorých sa autor vyrovnáva so samotou vo vypätom neprajnom čase, 
zachytáva absurdnosť doby, ktorá sa rúti do vojny, 

- dobu charakterizuje ako čas prevrátených hodnôt, kde je všetko hore nohami, 
- myslel si, že poéziu v tej dobe nikto nepotrebuje, ale on v nej našiel liek na bolesť. 

 
Pašovanou ceruzkou 

- zbierka 10 básní, ktoré vznikli počas Novomeského väznenia v Ilave, 
- rozpracoval tu motív cesty. 

 
 
Nadrealizmus 

- oneskoril sa za Európou, formoval sa v 2. polovici 30. rokov 20.storočia , 
- predstavitelia: Rudolf Fabry, Vladimír Reisel, Pavel Bunčák, Štefan Žáry, 
- bol špecifický tým, že spisovatelia úzko spolupracovali s maliarmi J. Mudrochom, C. Majerníkom, V. 

Hložníkom; využívali podnety z iných oblastí (psychológia, film, výtvarné umenie), 
- nadrealisti sa snažili o novátorstvo, snažili sa dokázať rytmické a obrazové vlastnosti slovenčiny, 
- odmietli tradičné hodnoty v snahe šokovať meštiactvo a jeho vkus, 
- používali psychologický automatizmus – zachytávajú činnosť psychicky, bez zapojenia rozumu, 
- z básnických prostriedkov nadrealisti najčastejšie využívali metaforu, voľný verš, 
- odmietli druhú svetovú vojnu, v básňach vyjadrovali túžbu po slobode, 
- po vojne sa autori od nadrealizmu odklonili, pripojili sa k socialistickému realizmu. 

 
 

• Rudolf Fábry (1915 – 1982) 
- zakladateľ slovenského nadrealizmu. 

 
Uťaté ruky 

- experimentálna zbierka, prvé nadrealistické dielo v slovenskej literatúre; Fabry ňou odmietol literárne 
tradície a klasickú poéziu, 

- využíva automatizované texty, pásma, neveršovaný text. 
 
Vodné hodiny hodiny piesočné 

- v zbierke sa strieda próza s veršami, 
- reaguje na spoločenské udalosti: rozbitie Československa, fašizmus, neslobodu, 
- Jedenkrát som videl – báseň o chorom dievčati, ktoré uštipol had, a o Európe – obraz je 

alegorickým vyjadrením fašizmu, ktorý zasiahol ako jed celú Európu. 
 
Ja je niekto iný 

- zbierka považovaná za vrcholné dielo slovenského nadrealizmu, 
- má dve pásma: Prvé stretnutie s Féneom, Druhé stretnutie s Féneom, 
- Féneo je vybájená postava, ktorá vystupuje raz v úlohe diabla – zvodcu, raz v úlohe dvojníka; názov 

zbierky aj dvojznačnosť Fénea naznačujú schizofréniu doby a rozpoltenosť ľudí, 
- v zbierke dominuje odmietanie vojny (pomocou obrazov tmy, temna, čiernej noci) a príklon 

k humanizmu. 
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• Štefan Žáry (1918) 
- využíva avantgardné postupy, experimentovanie, nápadité obrazy, 
- jeho poézia sa nevyhýba tragike, 
- štylizuje sa do údelu prekliatych básnikov, 
- diela: Zvieratník, Pavúk pútnik, Stigmatizovaný vek 

 
 
Katolícka moderna 
Nebola to generácia ani literárne hnutie, lebo autori sa hromadne nikdy nestretli. Väčšinou to boli básnici - 
katolíci, viacerí z nich boli kňazmi. Ich zjednotiteľom bol Boh. Dominovala reflexívna poézia. Podnety čerpali 
aj z poetizmu, symbolizmu (využívali symboly z Biblie, gréckej mytológie), existencializmu (otázka bytia 
a nebytia). Katolícku modernu možno členiť podľa inšpiračných zdrojov na časovú (výročia, sviatky, úmrtia, 
politické udalosti) a nadčasovú, inšpirovanú reflexiami o zmysle života. Cirkevná hierarchia sa k nej stavala 
odmietavo. 
Predstavitelia: R. Dilong, J. Silan, P.G. Hlbina, G. Zvonický, P. Ušák-Oliva, K. Strmeň, M. Špric, S. Veigl.  
Po nástupe komunizmu po r. 1945 mnohí predstavitelia katolíckej moderny emigrovali, najčastejšie do Ríma,  
Kanady a USA, a v zahraničí vytvorili silné centrá pre publikovanie exilovej literatúry. Na Slovensku boli 
vyčiarknutí z učebníc, ich diela boli zakázané a do roku 1989 sa o nich nesmelo písať. 
 
 

v Úloha č. 2 
 

a) homonymá (rovnozvučné slová) napr. stopky – hodinky, stopky na ovocí 
b) synonymá (rovnoznačné slová) napr. pekný, krásny, nádherný 
c) antonymá/ opozitá (protikladné slová) napr. pekný – škaredý, ráno – večer 
d) paronymá - zvukovo a gramaticky podobné, významom rozdielne (hudobný – chudobný) 
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Maturitné zadanie 22 
 

v Úloha č. 1 
 
Druhá svetová vojna a povojnový spoločensko-politický vývoj hlboko zasiahli do myslenia ľudí na celom 
svete. Otrasné zážitky z ničenia krajín, bojov a vyvražďovanie celých národov narušili a naštrbili dôveru 
v ľudský rozum, ale aj vieru v Boha.  
 Aktívna účasť národov v boji proti fašizmu ovplyvnila tematicky a myšlienkovo svetovú literatúru po 
skončení druhej svetovej vojny. Víťazstvo nad fašizmom však ešte neznamenalo porážku diktatúr na svete, 
práve naopak. Hneď po vojne sa z bývalých spojencov stávajú nepriatelia a svet sa ocitá v novej, tzv. 
studenej vojne. Rozdelenie Európy po roku 1945 na socialistický východ a západný blok viedlo aj k 
rozdielnemu chápaniu života a jeho umeleckého spracovania. Literatúra sa silne zideologizovala.  

Všeobecnou črtou literatúry povojnového obdobia bol odklon od sociálnej problematiky. Autori sa 
skôr zameriavali na psychologické a etické aspekty vzťahu jednotlivca k spoločnosti, chcú sa stať svedomím 
národa – chcú zapôsobiť na city čitateľa. Literatúra, najmä nemecká, prehodnocuje vzťah k minulosti a ku 
kultúrnym tradíciám. V krajinách, kde sa presadil socializmus sa začal uplatňovať jednotný umelecký smer – 
socialistický realizmus, kým západná literatúra (výrazne najmä francúzska a americká literatúra) nadväzuje 
na predvojnové umelecké smery a experimentuje s novými (hľadanie nových výrazových prostriedkov vo 
všetkých umeleckých a literárnych žánroch).   

V 50-tych rokoch dochádza medzi mladou povojnovou generáciou k vzburám proti konvencii 
a civilizovanému svetu dospelých. Výraznejšie ako medzi dvoma vojnami zasahuje do literárneho vývinu 
americká literatúra. 
 
Rozhnevaní mladí muži 
 V 50-tych a 60-tych rokoch dochádza predovšetkým medzi mladými ľuďmi k revolte proti spoločnosti, 
politike, studenej vojne, vojne vo Vietname atď. V Anglicku toto hnutie predstavuje skupina tzv. 
„rozhnevaných mladých mužov“.  

Ich názov je odvodený od názvu hry John Osborna Obzri sa v hneve. Sú to prozaici, ktorí sa vo svojich 
románoch snažia zachytiť realistický pohľad na svet robotníkov, intelektuálov. Ich literárny hrdinovia 
predstavujú mladé pokolenie, ktoré všetkým pohŕda a v nič neverí. Uvedomujú si bezmocnosť voči svetu, 
osamotenie človeka, preto sa u nich prejavuje hnev, kritika, ktorou bijú do všetkého, z čoho majú strach. 
Trpia svojou neschopnosťou vytvoriť harmonický vzťah. Pre tento účel vzniká nový žáner, tzv. univerzitný 
román (campus novel), ktorý je reakciou na rozvoj univerzitného života v Anglicku a v Európe vôbec. Medzi 
rozhnevaných mladých mužov zaraďujeme spisovateľov ako John Osborne, John Wain, John Braine. 
 

• John Osborn (1929 – 1994) 
Obzri sa v hneve 
Divadelná hra, patrí k vrcholným dielam tvroby rozhnevaných mladých mužov. Je presvedčivá svojou 
otvorenosťou a hodnovernou psychológiou postáv. Dráma je krutou výpoveďou o neschopnosti mladej 
generácie hľadať životnú perspektívu.  Vzbura mladých je živelná, bezmocná v hneve proti zaužívaným 
konvenciám a životnému štýlu. 
 
Beat generation 
 Paralelou k tzv. „rozhnevaným mladým mužom“ je tvorba „beat generation“ (z angl. beat – biť 
alebo beatitud – blaženosť). Bolo to neurčité zoskupenie ľudí, nová umelecká vlna, ktorá vznikla v USA 
v San Franciscu v polovici 50-tych rokov. Nikdy netvorili ucelenú generáciu vrstovníkov a nikdy nevydali 
manifest.  
 Tvorba beatnikov bola protestom proti vychvaľovanému americkému pokroku, prosperite a konzumu. 
Odmietali prispôsobovanie sa názorom i životnému štýlu iným ľuďom. Neznášajú akékoľvek vydeľovanie ľudí 
podľa postavenia, pôvodu, náboženstva, homosexuálnej lásky. Ich prvé diela boli odmietané ako neprístojné 
pre amerického občana.  

Básnikov spájal „životný pocit“, vedomie osobnej spolupatričnosti, snaha o intenzívnejší vnútorný 
život a neobmedzenú osobnú slobodu. Hlásali neviazanosť všetkých zmyslov.  

Básnici beatovej generácie písali poéziu, ktorá bola určená k prednesu, k verejnému čítaniu 
a počúvaniu. Zdroj inšpirácie hľadali vo východných filozofiách. Poézia bola prednášaná v nočných baroch, 
krčmičkách, kabaretoch so sprievodom džezovej muziky, tomu je prispôsobený aj rytmus básní. Básnik-
recitátor sa podobal spevákovi pop-music.  
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Patrili sem autori: Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti. 
• Jack Kerouac (1922 – 1969) 

Na ceste 
Autobiografický román označovaný za bibliu beatnickej generácie. 
Reportážny záznam tuláckych zážitkov, dojmov, názorov a myšlienok, ktoré hlavný hrdina zhromaždil počas 
cesty z východu USA na západ autostopom, autom a autobusom.  
Na šialených cestách hrdinov vedie myšlienka čo najviac si užiť. Vytrženie dosahujú pomocou drog, sexu 
a džezu.  
Vytvára mýtus tzv. hippies – kvetinových detí, ktorý je charakteristický pre povojnovú Ameriku. 
Román Na ceste napísal Kerouac pôvodne na 31-metrový zvitok papiera úplne bez interpunkcie. Pred 
prvým vydaním nevedel nájsť vydavateľa, pretože text sa musel upravovať.  
 
 Kritický realizmus dosahuje umelecký vrchol v diele Johna Steinbecka (džon stajnbek, pochádzal 
z Kalifornie, kam sa rád vracal, pretože tam sa cítil doma) Ovocie hnevu. Je to najznámejšie Steinbeckove 
dielo, sociálno-kritický román, za ktorý dostal roku 1940 prestížnu Pulitzerovu cenu (Pulitzerova cena – 
americká obdoba Nobelovej ceny za literatúru).  
 Dej románu sa odohráva v 30. rokoch 20. storočia v čase hospodárskej krízy. Rodina drobných 
farmárov Joadovcov (džoudovcov) z Oklahomy sa vydáva do Kalifornie za lepším životom. Kalifornia 
predstavuje zasľúbenú zem, kde je všetkého dosť. Po strastiplnej ceste sa ocitajú v utečeneckom tábore. 
V Kalifornii prácu nenachádzajú, pretože kríza je aj tam. Dostávajú sa na broskyňové plantáže, kde ich 
považujú za štrajkokazov. Starozákonné symboly predstavuje aj ústredný symbol – ovocie, ktoré sa 
postupne mení na symbol „ovocie hnevu“. 
 

Silným impulzom nového pohľadu na povojnovú generáciu je román J. D. Salingera Kto chytá v 
žite. Práve jeho vzbura proti pokrytectvu a morálnej prázdnote americkej spoločnosti je výrazným impulzom 
k sformovaniu hnutia beatnikov.  

 
• Jerome David Salinger (1919) 

Kto chytá v žite 
Je psychologický román, ktorý si získal popularitu aj formálnou stránkou: hrdina hovorí dobovým slangom.  
Hrdinom a rozprávačom v jednej osobe je sedemnásťročný Holden Caulfield. S ročným odstupom rozpráva 
v sanatóriu príbeh svojej trojdennej cesty zo školy v Pencey. Je to už jeho štvrtá škola. Nie je úspešný ani tu, 
vyhodili ho a po prázdninách sa už nemá do školy vrátiť. Prepadol zo štyroch predmetov, nepomohol ani 
pohovor s rodičmi. 
Sám nevie povedať, prečo sa mu v škole nedarí. Znechutia ho spolužiaci alebo riaditeľ školy, ako to bolo 
v Elkton Hills. Ten podával ruky rodičom, ktorí prišli navštívíť svojich synov na konci týždňa, ale venoval sa 
len majetným.  
Pochádza zo zámožnej rodiny, nikdy nemal hmotný nedostatok. Otec je úspešný advokát a Holden ho 
podozrieva, že upadol do konzumu ako takmer každý dospelý, ktorého pozná. Bojí sa, že otec nepomáha 
ľuďom preto, lebo sú nevinní a je to správne, ale preto, že chce byť slávny a bohatý. Matka je citovo 
poznamenaná smrťou Holdenovho brata Allieho. 
Majú ešte jedného syna D. B., ktorý ako vojak zažil 2. svetovú vojnu. Armádu nenávidel viac ako vojnu. Vrátil 
sa domov obratý o všetky ideály. Je talentovaným spisovateľom, ale ako mnohí iní obetoval ideály a odišiel 
do Holywoodu za slávou a pôžitkami. 
Najmladšia v rodine je Phoebe, desaťročné rozkošné diavčatko, ktoré miluje svojho brata Holdena. Láska je 
obojstranná. Možno vďaka Phoebe Holden miluje deti a chce ich zachrániť. Považuje svoju sestru za 
jedinečného tvora, správneho, neskazeného. Je veľmi vtipná a veselá. Píše romány, vymýšľa sama pre seba 
mená, lebo nie je spokojná so svojím. Chápe, že Holden je smutný zo smrti brata Allieho, aj ona svojho brata 
milovala, ale je mŕtvy. Ona to v detskom rozume prijala ako fakt, ale Holden sa s tým nevie zmieriť. Holden 
vyčíta dospelým, že hneď zabudnú na blízkych, ktorí im zomrú. Necítia úprimne, predstierajú city.  
Túžba po stretnutí s milovanou mladšou sestrou Phoebe ho ženie domov, odkiaľ však po príchode rodičov 
odchádza nocovať k bývalému učiteľovi Antolinimu. Urazený jeho správaním sa rozhodne ráno mesto 
opustiť. Sklame sa nielen v dospelých vo svojej rodine, ale aj u učiteľov. Požiada Phoebe o peňažnú pôžičku 
a sestra sa rozhodne odísť s ním. Neurotický Holden však plán zmení a posledné newyorské popoludnie 
strávi s malou Phoebe v zoo na kolotoči.  
Svet rovesníkov nie je o nič vábnejší ako svet dospelých. Stretáva stále tých istých chlapcov, ktorí celé dni 
rozprávajú o rugby a sexe. On by si vedel predstaviť svoj život na brehu potoka v zrubovej chalúpke, ale 
nechce byť sám. Nemá však nikoho, kto by tam s ním šiel. Citová kríza ho zastihne práve v najhoršom čase 
– začína dospievať, nie je ešte zrelý nadväzovať sexuálne vzťahy, hoci veľmi smelo prijme ponuku dievčaťa 
na noc v hoteli. No nedokázal by si čokoľvek začať s dievčaťom, ktoré by nemiloval. Skúša aj alkohol, koľko 
toho zvládne.  
Holden rekonštruuje svoju bludnú púť, ktorá je prejavom zmätkov dospievania. Obáva sa vstupu do 
rodičovského domu, pripomína si náhodné stretnutia so spolužiakmi a cestu vlakom, spomína na príhodu 
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s prostitútkou a jej pasákom, na raňajky s mníškami v newyorskom bufete, evokuje príjemné chvíle strávené 
s priateľkou Sally Hayesovou v divadle a na klzisku.  
Chlapčenská nevyrovnanosť vedie hlavného hrdinu k protichodným rozhodnutiam: raz chce odísť, inokedy 
uvažuje o dobrovoľnej smrti. 
Holdenovi sa hnusí svet dospelých, ktorých považuje za pokrytcov a klamárov. Citovo je pripútaný k deťom, 
ktoré chce zachrániť pred nástrahami a zlobou. Nie je naivný, snaží sa hľadieť na svet očami dospelého 
a súčasne sníva o tom, čo by chcel vykonať, o tom, čo považuje za jedinú prácu, ktorú by chcel v živote 
robiť. Sníva, že stojí chrbtom k hlbokej priepasti a čelom k žitnému poľu, kde sa hrajú deti. Keď sa niektoré 
z nich priblíži k strmine, Holdenovou úlohou je vrátiť ho nazad do žitného poľa. Žitné pole je symbolom 
Ameriky v minulosti, kým ju nezničili továrne a dravosť za peniazmi. Holden chce byť tým, „kto chytá v žite“, 
záchrancom, ktorý nedovolí deťom hrajúcim sa na žitnom poli spadnúť do priepasti. Svojho sna sa nakoniec 
vzdáva a krízu prekoná pomocou čierneho humoru.  
Osobné vyznanie hlavného hrdinu Holdena Caulfielda je zároveň generačnou výpoveďou.  
Román sprvu nemal väčší ohlas, potom sa s ním stotožnila povojnová mladá generácia, ktorá v ňom videla 
stelesnenie svojho chápania generačného konfliktu. Holden je pokračovaním tradície mladých amerických 
rebelov proti konvencii. 
 
 

v Úloha č. 2 
 
Ortoepia (výslovnosť) 
 

1. spodobovanie spoluhlások – spoluhlásky sa spodobujú podľa znelosti: 
a) na začiatku slova a v predponách (kde k/g, včera v/f, podpísať d/t) 
b) vnútri slova (babka b/p, blízko z/s) 
c) na konci slova (nebež ž/š, dub b/p) 

 
2. výslovnosť zdvojených spoluhlások – vyslovujeme ich ako jednu predĺženú hlásku (napr. oddych, 

mäkký, vyšší, dvojjazyčný, denník) 
 

3. pravidlo o rytmickom krátení – v slovenčine platí pravidlo, že v jednom slove nemajú nasledovať 
bezprostredne po sebe dve dlhé slabiky. Ak by mal takýto prípad nastať, nasledujúca slabika 
(obyčajne prípona) sa kráti (pekný – krásny) 

 
Výnimky z pravidla o rytmickom krátení: 
- v podstatných menách ženského rodu v G plurálu sa nekráti prípona -í (piesní, básní, vôní) 
- nekrátia sa ani pádové prípony stredného rodu podľa vzoru vysvedčenie vo všetkých pádoch (prútie, 

lístie, tŕnie) 
- v prídavných menách zvieracích sa nekrátia hlásky v pádových príponách (páví, motýlí, krokodílí) 
- v neurčitých zámenách s časticami nie-, bár-, bárs-, ktovie-, bohvie-, čertvie- (niečí, s bárským) 
- v niektorých zložených slovách (prvýkrát, viacmiestny, šéftréner) 
- v slovesách s tvarotvornými príponami -ia (hlásia), -iac (hlásiac), -iaci (hlásiaci) 
- v príponách -iar, -iareň (míliar, míliareň) 
- slovotvorné predpony ná-, sú-, zá- sú vždy dlhé (nátierka, súčiastky, zásielka) 

 
 ale:  

- prípony -ár, -áreň po predchádzajúcej dlhej slabike skracujeme, napr. mliekar, mliekareň 
- prípona -úci činného príčastia prítomného po predchádzajúcej dlhej slabike je krátka (píšuci, 

hádžuci, viažuci). 
 

4. ak k neslabičným predložkám s, z, v, k pridáme samohlásku o/u (vokál), hovoríme, že ich 
vokalizujeme. Vokalizované predložky so, zo, vo, ku sa správajú ako ostatné jednoslabičné 
predložky. 
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Maturitné zadanie 23 
 

v Úloha č. 1 
 

Aktívna účasť národov v boji proti fašizmu ovplyvnila tematicky a myšlienkovo svetovú literatúru po 
skončení druhej svetovej vojny. Rozdelenie Európy po roku 1945 na socialistický východ a západný blok 
viedlo aj k rozdielnemu chápania života a jeho umeleckého spracovania. Literatúra sa silne zideologizovala. 
V krajinách, kde sa presadil socializmus sa začal uplatňovať jednotný umelecký smer – socialistický 
realizmus, kým v západných literatúrach (výrazne najmä vo francúzskej a americkej literatúre) sa 
presadzuje literárny experiment a hľadanie nových výrazových prostriedkov vo všetkých umeleckých a 
literárnych žánroch. 
   

Z európskych literatúr na rozpad morálnych a duchovných hodnôt počas vojny najvýraznejšie reagovala 
francúzska literatúra. Už od začiatku storočia sa Francúzska literatúra zaoberá analýzou človeka v jeho 
spoločenskom zaradení. Po druhej svetovej vojne vyvrcholil tento proces v literatúre existencionalizmu.  
Existencionalizmus - je to myšlienkový a umelecký prúd, ktorý skúma otázky existencie človeka z hľadiska 
jeho individuality aj z hľadiska spoločenských vzťahov. Vo svojich dielach sa existencionalisti obracajú na 
človeka s filozoficko – etickým posolstvom, vyjadrujú sa k základným otázkam ľudského bytia, pričom 
nestrácajú zo zreteľa estetickú funkciu umeleckého diela. Autori zdôrazňujú osobnú slobodu jednotlivca. 
Život človeka podľa nich záleží len na jeho voľbe. Prekonáva základný životný pocit nezmyselnosti, 
opustenosti, beznádeje a úzkosti. Slobodu dosahuje tým, že sa nepodriaďuje okolnostiam, vžitej konvencii. 
Rozhoduje sa len na základe vlastnej vôle, Jeho filozofia je založená na subjektívnych poznatkoch a 
pocitoch v určitej konkrétnej situácii. Vo Francúzskej literatúre viac smerov, ktoré inšpirujú Európsku 
literatúru. Témy všeobecne sa zaoberajú bojom proti vojne, fašizmu, sú zamerané na humanizmus. Už 
počas bojov proti fašizmu vzniklo prozaické a esejistické dielo Antoina de Saint Exupéryho (Zem ľudí, 
Malý princ) a prvé veľké dielo existencialistickej literatúry – Camusov román Cudzinec. Izolovaného a 
osamelého človeka, revoltujúceho proti spoločnosti, nachádzame aj v ďalších Camusových dielach, rovnako 
ako aj v diele filozofa a dramatika J.P. Sartra. 
 
 

• Antoine de Saint-Exupéry (1900 – 1944) 
Patrí k najvýraznejším a najsugestívnejším zjavom vo francúzskej literatúre 20. storočia. Exupéry nevedel žiť 
bez lietania a nevedel žiť ani bez písania. Jeho päť kníh sa viaže k piatim miestam na svete, kam ho 
priviedla služba. Pošta na juh do Afriky k mysu Juby, Nočný let k Buenos Aires, Zem ľudí ku 
Guatemale, Vojnový pilot k horiacemu francúzskemu mestu Arrasu, posmrtne vydaná Citadela k 
Afrike. Opisuje v nich udalosti, ktoré sa mu v leteckej službe stali, kolegov, ľudí, s ktorými sa stretol 
náhodne, i ľudí, ku ktorým ho viazali hlboké citové putá. Boli preňho podnetmi k úvahám o postavení človeka 
vo svete, o jeho zodpovednosti za druhých. Celým svojim umením sa staval proti vojne. 
Malý princ je najznámejšie, najviac prekladané Exupéryho dielko - filozofická rozprávka pre dospelých 
určená i deťom o základných životných hodnotách – o priateľstve, prekonávajúcom osamelosť, o 
zodpovednosti a umení získať si lásku ľudí.  
 
Príbeh je inšpirovaný autorovým zážitkom - rozprávaním pilota, ktorý havaroval v saharskej púšti. Uprostred 
nej stretáva malého princa z ďalekej planéty. Princ z nej ušiel, lebo zapochyboval o láske kvetiny, ktorú 
miloval. Počas svojej cesty navštívil päť planét, ktorých obyvatelia predstavovali pokrivené ľudské charaktery 
(vševládny kráľ, chvastúň, pijan, biznismen, zemepisec). Nenašiel u nich porozumenie, nepochopil ich 
hodnotový rebríček a bol stále smutnejší a osamelejší. Len na najmenšej planéte našiel človeka, s ktorým by 
sa mohol spriateliť. Bol to smutný pracovitý lampár. Poslednou, siedmou planétou princovho putovania bola 
Zem. Na nej sa zoznámil s líškou, ktorá mu vyjavila tajomstvo „vidieť iba srdcom“. Spoznáva tak hodnotu 
ľudského citu. Po stretnutí s výhybkárom a obchodníkom s pilulkami utišujúcimi smäd pochopí nezmyselnosť 
večného ľudského náhlenia sa a honby za náhražkami. Malý princ pomôže smädnému letcovi objaviť 
studňu, a keď zistí, že sa stroskotancovi podarilo lietadlo opraviť, po uštipnutí hadom sa jeho nehmotná 
duša, keď telo umrie, vracia na svoju planétu ku kvetine, za ktorú cíti zodpovednosť. Alegorický príbeh 
založený na stretoch života a smrti, sveta detí a dospelých, zvierat a ľudí, vyjadrený symbolikou 
zrozumiteľnou i deťom (srdce, kvetina, studňa, had, líška), zdôrazňuje úlohu citu, priateľstva a lásky, ktoré 
zbavujú človeka osamelosti a dávajú zmysel jeho životu. Knihu autor doplnil vlastnými kresbami. 
 
Celý dej sa odohráva v Afrike na púšti.  
Dej: Hlavný rozprávač, keď bol malý, veľmi rád kreslil. Nakreslil slona vo veľhadovi, ale dospelý mu tvrdili, že 
nakreslil klobúk a má sa radšej venovať učeniu. Podľa tej kresby vedel rozpoznať ľudí a na kreslenie 
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zanevrel. V dospelosti sa stal letcom a v jeden deň sa mu pokazil motor a musel pristáť na neobývanej zemi. 
Ráno za ním prišiel chlapec, a poprosil ho, či by mu nemohol nakresliť ovečku. Rozprávač mu ukázal svoju 
kresbu z detstva, a chlapec ju vedel hneď pomenovať. V ten deň sa spoznal s Malým princom.  
Malý princ pochádzal z planéty, kde rástli baobaby (divé rastliny) a slnko stále zapadalo. Keď bol smutný, tak 
sa díval na západ slnka. Jeho planétka sa volala asteroid B 612. Objavil ju turecký hvezdár a bola malá ako 
dom. Malý princ sa o ňu staral, vykopával baobaby.  
Jedného dňa vietor privial semienko na planétu Malého princa. Tešil sa, kedy kvietok rozkvitne. Vyrástla z 
neho krásna kvetina, ale bola veľmi pyšná a Malého princa to veľmi trápilo. Polieval ju, spravil jej zástenie a 
na noc ju prikrýval skleným zvonom.  
Raz večer išiel za ňou a povedal jej zbohom. Vtedy sa kvetina povahovo zmenila a povedala mu, nech je 
stále šťastný a sklený zvon že už nepotrebuje, poradí si aj sama. Kázala mu odísť čo najskôr, nechcela, aby 
ju videl plakať.  
Malý princ navštívil sedem planét. Na prvej býval kráľ, ale žil na nej sám. Veľmi rád rozkazoval, ale nemal 
komu. Snažil sa Malého princa presvedčiť, aby ostal, vymenoval ho ministrom, vyslancom. Nebol dôvod 
ostať na planéte, kde nik nebol, iba panovačný kráľ.  
Na druhej býval márnivec. Chcel, aby ho stále obdivoval. Mal tlieskať a márnivec sa mu zakaždým poklonil a 
zdvihol si klobúk. Ale omrzelo ho to a odišiel na tretiu planétu.  
Na ďalšej planéte býval pijan. Návšteva bola krátka, pijan sa hanbil za to, že pije.  
Štvrtá planéta patrila biznizmenovi. Biznizmen si privlastnil všetky hviezdy a stále ich sčítaval. Bol veľmi 
čudný a vyhlasoval sa za vážneho človeka.  
Piata planéta bola zo všetkých najmenšia. Mala len pouličnú lampu a lampára. Každú minútu zhasínal a 
zasvecoval lampu, nemal čas si ani kedy pospať.  
Na šiestej planéte býval starý pán, ktorý písal hrubé knihy. Bol zemepisec a Malého princa sa pýtal na jeho 
planétu. Zistil, že kvetina je pominuteľná a prišlo mu jej ľúto. Zemepisec mu odporučil navštíviť planétu Zem, 
že má dobrú povesť.  
Siedma planéta bola teda Zem. Premýšľal o obsluhovačoch lámp.  
Navštívil Afriku, rozprával sa s hadom, s kvetmi - objavil kvety podobné jeho kvietku - ruži. Skrotil si líšku, 
ostali priateľmi na celý život. Líška bola veľmi šťastná. Navštívil výhybkára na vlakovej stanici. Vypravoval 
vlaky a povedal, že ľudia nie sú nikdy spokojný, stále sa presťahúvajú, cestujú. Len deti nestratili svoje 
šťastie.  
Spolu s rozprávačom sa vydali hľadať studňu. Rozprávač pochopil, že studňa a voda v nej sú zázrak, treba 
si ju ceniť. Malý princ povedal:“ Ale oči sú slepé. Treba hľadať srdcom“.  
Rozprávačovi sa podarilo opraviť motor. Išiel za Malým princom a našiel ho, ako sa rozpráva s hadom. Had 
ho asi poštípal. Povedal, že zajtra odchádza na svoju planétu, chce odísť sám. Napriek tomu ho rozprávač 
odprevadil. Malý princ za súmraku odišiel.  
Odvtedy sa rozprávač pozerá na hviezdy a spomína na Malého princa, na jeho kvetinu, na ovečku.  
O diele: Filozofické dielko pôvodne venované deťom sa stalo jedným z najznámejších diel francúzskej 
literatúry na svete. Dielo možno čítať v detskej úrovni,ako rozprávku o Malom princovi alebo vo filozofickej 
úrovni, ako dielo o hľadaní pravdy a poznania, zmyslu života človeka. 
Hlavná myšlienka: Dospelí nikdy nevedia pochopiť sny a nálady detí. Malý princ je o detstve a dospelosti, o 
láske, sile priateľstva, o ľudských vlastnostiach a o všetkom, čo je na tomto svete dôležité...  
 

• Albert Camus (1913 – 1960) 
Proletársky pôvod a hmotne nepriaznivé podmienky počas štúdia ho priviedli k ľavicovým, socialistickým až 
komunistickým názorom na postavenie človeka v spoločnosti. Tento záujem však zostal len epizódou. Albert 
Camus bol humanista, dobre poznal humanistické tradície vo francúzskej literatúre.  
Vo svojich prvých dielach, v tzv. „absurdnom“ období svojej tvorby, najmä v drámach Caligula, 
Nedorozumenie a v románe Cudzinec písal o úplnej absurdnosti ľudskej existencie, o protirečení úsilia 
človeka a jeho zbytočnosti.  
V druhom období tvorby Camus kládol väčší dôraz na činorodosť, ľudskú spolupatričnosť v boji proti 
abstraktne chápanému zlu. Vznikol román Mor a Mýtus o Sizyfovi. 
Mor je fiktívnou kronikou o neskutočných udalostiach v alžírskom Orane. Metafyzická alegória večného a 
absurdného ľudského údelu. Lekár Rieux, tlmočník autorových názorov, zaznamenáva symptómy a priebeh 
morovej epidémie. Postavy i situácie sú zároveň symbolickým zobrazením Francúzska, okupovaného 
čiernym morom nacizmu. Autor v diele spája myšlienku odsúdenia fašizmu a zodpovednosti človeka za mor 
akéhokoľvek typu. Základnou myšlienkou diela je humanizmus. Nemá však optimistické rysy, má stále na 
mysli tragickosť ľudského života. 
 
 

• Jean Paul Sartre (1905 – 1968) 
Už v mladosti písal fantastické poviedky a po drobnejších spisoch o predstavivosti a citoch nasledovalo prvé 
z jeho ťažiskových diel Bytie a ničota. Po vojne založil revue Temps modernes a usiloval sa 
existencializmus zmieriť s marxizmom. Sartre zohral významnú úlohu vo filozofickom a literárnom živote 
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povojnového Francúzska. Zastával ľavicové, nekomunistické postoje a vyznával nekompromisnú 
intelektuálnu angažovanosť. Ako zásadový pacifista odmietol v roku 1964 prijať Nobelovu cenu za literatúru 
a v roku 1968 odsúdil vpád vojsk sovietskeho bloku do bývalého Československa. Preto bol u nás počas 
normalizácie nežiaducim autorom. Jeho celoživotnou družkou bola známa francúzska spisovateľka Simone 
de Beauvoir.  
 
V zbierke poviedok Múr autor zobrazil J.P. Sartre výnimočných ľudí, ktorí sa uzatvárajú do seba. Pod 
vplyvom pocitu nezmyselnosti ľudskej existencie, ale aj protestu proti morálke spoločnosti stavajú „múr“ 
medzi sebou a okolitým svetom. V zbierke Múr Sartre ilustruje hlavné myšlienky svojej existencialistickej 
filozofie – pocit absurdnosti života, motív odcudzenia a problémy slobody voľby. Hlavným hrdinom 
rovnomennej poviedky Múr je Pablo Ibieta, ktorý vo väzení čaká na smrť. Dej sa odohráva počas španielskej 
občianskej vojny. Pablo je zúfalý z blízkej smrti, neskôr sa vyrovnáva s rozsudkom, je pripravený zomrieť. 
Dostane však ešte príležitosť zachrániť sa, ak prezradí miesto, kde sa skrýva revolucionár Ramon Gris. 
Pablo miesto nepozná a ani nie je ochotný ho prezradiť, zo žartu však povie, že na cintoríne. Dozvie sa 
však, že Ramon sa skutočne na cintoríne skrýval, a tak Pablo spôsobí jeho smrť. Z človeka odhodlaného 
obetovať život za druhého sa stal zhodou okolností zradca. Jeho sloboda sa stáva absurdnou. 
 
 Dezintegrácia človeka vedie aj k dezintegrácii tradičného románového rozprávania – vzniká nový 
román čiže antiromán. Za jeho zakladateľa sa považuje A. Robbe-Grillet. Autori vychádzali z myšlienky, že 
v jednom diele nemožno obsiahnuť skutočnosť v celej šírke. Písali racionálne, bez fantázie. Odmietali 
klasickú prózu (dej, kompozíciu, epického hrdinu atď.) za dôležitý považovali dialóg, lebo vyjadruje psychiku 
hovoriaceho. Odmietali vnútorný monológ.  
 Popri existencializme vzniká vo Francúzsku v 50. rokoch aj absurdná dráma. Chýba v nej súvislý 
dej, často i zápletka, motivácia konania postáv, medziľudská komunikácia a rozuzlenie v závere hry. Hrdina 
je zvyčajne osamelý človek neschopný komunikovať s inými postavai. Monológy sú nelogické, reč 
v dialógoch nenadväzuje na jednotlivé repliky. Pocity zo straty hodnôt a absurdosti sveta nachádzame najmä 
v hrách S. Becketta a E. Ionesca. Rovnako ako francúzska, aj ďalšie európske literatúry svojsky reagujú na 
rúcanie tradičných spoločenských i sociálnych hodnôt. 
 

• Samuel Beckett (1906 – 1989) 
Francúzsky prozaik a dramatik írskeho pôvodu, nositeľ Nobelovej ceny. 
Diela: Čakanie na Godota, Koniec hry, Posledná páska, Katastrofa – absurdné hry. 
Čakanie na Godota – absurdná dráma o čakaní, ktoré neprináša výsledok. Hra sa odohráva v neurčitom 
čase a priestore. Postavy sa pohybujú v začarovanom kruhu. Hra nemá dejovú líniu. Divák sa nedozvie, kto 
je Godot, na ktorého sa čaká. Je to možno Boh (z angl. Got), alebo alegória smrti, beznádejného čakania, 
nádeje. Hra má rôzne interpretácie. Jednou z nich môže byť vyjadrenie beznádeje života ľudí po vojne, 
bludný kruh, neschponosť komunikovať, stratenosť jedinca. Godot môže byť chápaný ako symbol zmeny. 

Dvaja hlavní hrdinovia Vladimír a Estragon sa stretávajú na vidieckej ceste s jedným stromom 
a čakajú na Godota, ktorý má zmeniť ich osud. Ich neustále sa opakujúci rozhovor o Godotovom príchode 
preruší iná dvojica – pán Pozzo s bičom a jeho sluha Lucky, ktorý je priviazaný ako pes na reťazi a vlečie 
kufor, stoličku a kôš s jedlom. Nadväzujú spolu absurdný rozhovor, ktorý preruší príchod chlapca, čo 
oznamuje, že Godot dnes nepríde, ale zajtra určite áno. Na druhý deň sa v podstate opakuje scéna z prvého 
dejstva s tým rozdielom, že Pozzo prichádza ako slepý a je teda závislý od Luckyho a oboch tulákov. 
V závere hry prichádza chlapec a znova oznamuje, že pán Godot dnes nepríde, ale zajtra sa dostaví určite. 
Vladimír s Estragonom sa chcú obesiť, ale povraz vytiahnutý z nohavíc sa roztrhne. Uvažujú o odchode, ale 
zostávajú stáť.  
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v Úloha č. 2 
 
Veta je gramaticky usporiadané spojenie slov, ktoré vyjadruje ucelenú myšlienku. 
 
Súvetie 

1. Jednoduché – 2 vety, 2 prisudzovacie sklady; 
2. Zložené – 3 a viac viet. 

 
I. priraďovacie – je spojenie dvoch rovnocenných viet, ktoré sú k sebe voľne priradené a môžu 

existovať      samostatne; 
1. zlučovacie – spojenie dvoch rovnocenných viet (a, i, aj, ani, tu - tu, vše, jednak) 

Syn sa pritúlil k matke a pozrel jej do očí. 
2. stupňovacie – spojenie dvoch rovnocenných viet, pričom druhá je významovo dôležitejšia ako prvá 

(ba, ba aj, ba i, ale aj) 
Tvár neznámeho pána sa vyjasnila, ba sa aj usmial. 

3. odporovacie – spojenie dvoch rovnocenných viet, pričom druhá veta významovo odporuje prvej 
(ale, no, lež, avšak, predsa, jednako) 

Bol tu dnes ráno, ale nenechal žiadny odkaz. 
4. vylučovacie – spojenie dvoch rovnocenných viet, pri ktorých platí buď obsah prvej, alebo obsah 

druhej vety (buď, alebo, či, buď - alebo, alebo – alebo) 
  Buď to urobíš načas, alebo dám prácu inému. 
 
Schéma priraďovacieho súvetia:  HV – HV  
 
 

II.   podraďovacie – je spojenie dvoch významovo rovnocenných vite, pričom vedľajšia veta rozvíja 
niektorý vetný člen hlavnej vety. 

Rozlišujeme podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou: 
1. prísudkovou (Naša starká je taká, že každému pomôže.) 
2. podmetovou (Kto sa náhli, ten sa prenáhli.) 
3. predmetovou (Sľúbila, že dnes príde k nám.) 
4. príslovkovou – miesta ( Kde nechodí slnko, tam chodí lekár.), času (Prišiel vtedy, keď ho 

najviac potrebovali.), spôsobu (Napísala úlohu tak, ako najlepšie vedela.), príčiny (Neprišiel do 
školy, lebo bol chorý.) 

5. prívlastkovou – (Kúpila si také šaty, ktoré sa jej najviac páčili.) 
    
Schéma podraďovacieho súvetia:  HV – VV            alebo           VV - HV 
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Maturitné zadanie 24 
 

v Úloha č. 1 
 
Rudolf Jašík (1919 – 1960)  
Námestie svätej Alžbety 
 
Bol vynikajúcim prozaikom. Jeho knihy boli preložené do viacerých jazykov, okrem iných i do angličtiny, 
nemčiny, francúzštiny a španielčiny. Svojou tvorbou nadviazal na tradíciu slovenskej lyrizovanej prózy. 
Charakteristickým znakom jeho románov a noviel je lyrickosť a baladickosť. Presvedčivo stvárňoval 
charaktery a dôraz kládol na psychológiu postáv. V roku 1955 začal Jašík písať kroniku mesta Nitry a pri 
tejto práci sa mu dostal do rúk zaujímavý dokumentárny materiál z čias 2. svetovej vojny, ktorý mu poskytol 
námet pre román-baladu Námestie svätej Alžbety (1958).  
 Tento román je obžalobou krutosti a neľudskosti fašizmu, ktorý sa postavil proti láske dvoch 
mladých, čistých ľudí – Igora a Evy. Dej románu sa zväčša odohráva na predmestí „mesta pod viničným 
vrchom“ (Nitry) – na Námestí svätej Alžbety. Aj sem, na túto celkom obyčajnú mestskú perifériu, sa doplazil 
strašný vojnový čas, aby ju zašpinil svojimi novými, neľudskými manierami, ktorým sa honosne hovorilo 
zákony. 
 Prvé, čím sa prejavil fašistický čas, bolo značkovanie Židov. Každý z nich musel povinne nosiť na 
hrudi žltú Dávidovu hviezdu. Osemnásťročný Igor, ktorý veľmi miluje svoje dievča, nechce dovoliť, aby nosilo 
hviezdu. Povedal, že iba kone sa značkujú, nie ľudia, a preto hviezdu roztrhal. Ale Eva vie, že nosenie žltej 
hviezdy je len malý kúsok toho, čo čaká v budúcnosti Židov. Oveľa horšie znáša svoje ľudské pokorenie Evin 
otec. Psychicky sa zrútil, celkom rezignoval. Jeho život už prestal byť životom, je to len apatické čakanie na 
tragický koniec.  
 Ale nie sú to len Nemci, čo rozsievajú medzi ľudí rasovú nenávisť. K Nemcom sa pridávajú aj 
niektorí ľudia zo Slovenska, aj z Námestia svätej Alžbety.  
 Igor sa začne báť o Evu. Dopočuje sa, že tí Židia, čo sa dajú pokrstiť, sa môžu zachrániť. Preto ide 
za farárom a prosí ho o krst pre Evu. Farár najprv váha, ale nakoniec súhlasí. Pýta však za to od Evinho 
otca desaťtisíc. Samko však nemá toľko peňazí. V tej chvíli prejaví svoju veľkorysosť Maxi, tiež Žid. Predá 
koňa, základ svojho živobytia, a utŕžené peniaze dá Igorovi. Ale už je neskoro. Vtedy sľúbi Igorovi pomoc 
jeho sused obuvník Maguš. Eva sa má ísť schovať niekde na samotu, na horniaky. 
 Útek však zmarili Nemci. Deň pred Eviným útekom urobili v meste záťah a chodili po domoch, kde 
žili Židia a vyberali si svoje obete. Jednou z nich bola aj Eva... Skupinu Židov vedú do vlaku so 
zadrôtovanými oknami. Eva však s transportom neodíde. Zasiahne ju dávka zo samopalu, pretože chcela 
odniesť mŕtve dieťa, aby ho nerozšliapali čižmy fašistov. 
 Postava Evy strácala v príbehu postupne svoje ľudské črty a vlastnosti a menila sa na symbol lásky. 
A tak, hoci Igorovu milú, Evu, zabili, láska ostala živá, lebo láska je nesmrteľná. 
 
 
Ladislav Mňačko 
Smrť sa volá Engelchen 

 
Román Smrť sa volá Engelchen (1959) patrí medzi najlepšie diela slovenskej literatúry o 2. svetovej 

vojne. Je jedných z prvých diel, ktoré opísali Povstanie nekonvenčne a objektívne. Mňačko ukazuje boj 
partizánov aj ich samotných bez idealizovania a schematizmu. Podáva neskreslený, otvorený a realistický 
obraz partizánskej vojny. Postavy románu sú psychologicky presvedčivé, hodnoverné, nie sú to „čítankoví 
hrdinovia“, často prežívajú i pocity strachu, zúfalstva, bezmocnosti, dopúšťajú sa aj chýb a omylov. Mnohých 
z nich vojna psychicky zničila a poznačila na celý život.  

Kniha sa skladá z 10 kapitol so samostatnými názvami, každá kapitola je uvedená mottom. Jej dej 
sa odohráva v posledných mesiacoch 2. svetovej vojny, resp. tesne po jej skončení v Zlíne (na Morave) 
a v okolitých horách na slovensko-moravských hraniciach. Román má autobiografický charakter, Mňačko 
v ňom vychádza z vlastných zážitkov. Spája prvky dokumentárnej a umeleckej prózy, uvádza i niektoré 
autentické udalosti a postavy (obec Ploština, ktorú skutočne vypálili Nemci, veliteľ oddielov SS Otto 
Skorzeny a pod. ). 

Hlavnou postavou a zároveň a rozprávačom románu je partizán Voloďa. V posledné dni vojny ho 
trafila guľka do chrbtice. Odviezli ho do nemocnice, kde sa oňho starali doktor Brázda a sestrička Eliška. 
Voloďa mal ochrnutú spodnú časť tela od pása dole. Bol netrpezlivým  pacientom, bál sa, že zostane 
mrzákom. Ľutoval, že prežil a bol nepríjemný k doktorovi aj k sestričke. Doktor Brázda veril, že Voloďa 
vyzdravie, pretože miechu mal neporušenú. Medzi Voloďom a Eliškou sa postupne vytvoril blízky, dôverný 
vzťah.  
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Voloďa (nebolo to jeho pravé meno, nazval ho tak zo žartu veliteľ) bol členom veľkej partizánskej 
skupiny, ktorá bojovala na slovensko-moravských hraniciach. mal 24 rokov a k partizánom sa pridal preto, 
lebo chcel pomôcť tým, ktorí bojovali proti Nemcom. Veliteľom skupiny bol Rus Nikolaj, mal veľkú autoritu, 
bol to dobrý a rozvážny  veliteľ. Jednotka mala viac než 100 členov, bola to jedna z najsilnejších skupín na 
hranici. Ukrývali sa v horách, v kopaničiarskej osade Ploština. obyvatelia Ploštiny im poskytli prístrešie, 
pomáhali im, živili ich, napriek tomu, že im za to hrozila smrť.  

Skupine sa darilo spôsobovať Nemcom značné straty a škody. Pri jednej akcii zabili nemeckého 
generála a viacerých dôstojníkov a získali cenné dokumenty, ktoré odovzdali partizánskemu štábu.  

Okrem Čechov a Slovákov boli v skupine niekoľkí Rusi (boli to parašutisti, ktorí založili skupinu), Srb 
Peter a Fred, ktorý bol nemeckej národnosti. Voloďa nemal rád zbytočné násilie, preto mu bol Srb Peter 
nesympatický. Zdalo sa mu, že Peter je krutý a príliš ľahko zabíja. Spriatelil sa najmä s Fredom, ktorý mu 
porozprával, že jeho otec, inžinier Kubis, hrá nebezpečnú hru – jeho vila v Zlíne je centrom konšpirácie. 
Kubis sa vydával za dôsledného a fanatického Nemca, naoko sa priatelil s najvyššími nemeckými 
dôstojníkmi (o svojom Fredovi tvrdil, že zomrel za Veľkonemeckú ríšu na východnom fronte). Zásluhou 
Kubisa dostával štáb partizánskej armády neoceniteľné informácie. pomáhala mu v tom aj jeho 
zamestnankyňa, krásna červenovláska Marta. Kubisa a Martu nenávidel celý Zlín, Martu považovali iba za 
prostitútku pre nemeckých dôstojníkov a o Kubisovi si všetci mysleli, že je bezcharakterný zradca. Marta sa 
vydávala za Češku, mala falošný krstný list, v skutočnosti sa volala Goldová a bola Židovka. Všetkých jej 
príbuzných deportovali do koncentračného tábora, zachránila sa iba ona a jej brat, ktorý emigroval do 
Ameriky. Marta sa ukrývala dva roky v Ploštine, potom ju Kubis zamestnal vo firme, kde bol vedúci a zapojil 
ju do protifašistického odboja. Hrala úlohu dvojitej špiónky, bola vyzvedačkou Nemcov a zároveň získavala 
dôverné informácie pre partizánsky štáb.  

Voloďa vedel po nemecky, vyzeral dôveryhodne, býval upravený, a preto ho Nikolaj často poveroval 
rôznymi úlohami v okolitých mestách. Viackrát ho poslal i do Zlína, do vily inžiniera Kubisa. Voloďa sa zblížil 
s Martou a zamiloval sa do nej. Tušil, že je Židovka, videl, že v súkromí, keď už nemusí chladnokrvne hrať 
svoju rolu, hrozne trpí. Voloďa sa o ňu bál, vedel, že to, čo robí, je veľmi nebezpečné. Bol k nej nežný 
a pozorný, zdalo sa mu, že Marta obohatila a naplnila jeho život. Po vojne si ju chcel vziať za ženu. 

Raz sa Voloďa vrátil zo Zlína so zlou správou – do mesta prišli obávané špeciálne oddiely SS 
vycvičené na vyhľadávanie partizánov v horách. Nikolaj rozhodol, že opustia Ploštinu, kým je ešte čas.  

V Ploštitne sa v tých dňoch objavili dvaja neznámi muži, ktorí sa chceli pridať k partizánom. Tvrdili 
o sebe, že utekajú pred gestapom a že niekoľko dní blúdia v horách. Vypočúval ich Voloďa a podarilo sa mu 
viackrát ich prichytiť pri klamstve, neveril im a navrhoval, aby ich zastrelili. Nikolaja pomýlilo, že jeden z nich 
bol strašne dobitý, akoby ho skutočne  vypočúvalo gestapo, a preto rozhodol, že ešte počkajú. Poveril 
Freda, aby ich prísne strážil a nespúšťal z očú.  

Partizánom sa podarilo niekoľko veľmi úspešných sabotážnych akcií, okrem iného vyhodili do 
vzduchu most, poškodili elektrické vedenie, prepadli oddiel SS. Po jednej takejto úspešnej akcii sa vrátil 
Peter aj s ukoristenými samopalmi a pancierovými päsťami. Jedna z pancierových pästí – najnovší model – 
zaujala aj Nikolaja. Pri neopatrnej manipulácii však zbraň vybuchla a Nikolajovi odtrhla nohy. Mal ešte toľko 
síl, aby si sám vpálil guľku do hlavy. Skupina si musela okamžite zvoliť nového veliteľa – stal sa ním Griška. 
Na voľbe nového veliteľa sa zúčastnil aj Fred, hoci mal dozerať na dvoch podozrivých. Tí využili zmätok, 
ktorý nastal po výbuchu, a ušli. osadu nikto nestrážil, pretože i chlapec, ktorý bol na stráži, opustil svoje 
miesto. Griška chlapca za to, že opustil stráž, na mieste zastrelil a o Fredovom osude mal rozhodnúť 
partizánsky súd. Všetci – až na jedného Rusa – hlasovali za trest smrti, aj Voloďa, hoci mal Freda veľmi rád. 
Fred však svojím činom ohrozil celú skupinu. Popravčia čata zložená zo šiestich partizánov však strelila 
vedľa, nikto nechcel Freda zastreliť. Griška už druhý rozkaz na streľbu nevydal, čo všetci privítali sa jasotom.  

Partizáni sa rozhodli, že okamžite odídu z Ploštiny. Domnievali sa, že ak aj Nemci prídu, nenájdu po 
partizánoch ani stopy, a tak neublížia civilnému obyvateľstvu. Hrozne sa mýlili. Nemecké špeciálne komando 
sa už pripravovalo na akciu proti Ploštine. Dvaja zradcovia im mali ukázať nielen cestu, ale dosvedčiť aj to, 
kto s partizánmi spolupracoval. Marta sa dozvedela o akcii a spolu s Karolom, partizánom, ktorý bol práve 
v Zlíne, bežali upozorniť obyvateľov Ploštiny. Bolo však už neskoro. Nemci obkľúčili osadu. Marta a Karol sa 
ukryli v kroví, odkiaľ videli celú hrôzu. Nemci nahnali všetkých mužov a chlapcov – spolu ich bolo 27 – do 
jedného z domov a za živa ich upálili. Potom vypálili celú osadu a odišli. Karol nevydržal tú hrôzu, zabil sa. 
Marta ešte dlho potom ležala v horúčke. 

Nemci sa od dvoch zradcov dozvedeli aj o tom, že Kubisova vila je vlastne centrom konšpirácie. 
prepadli vilu, Kubisa dobili na smrť a jeho telo vyvesili v meste na výstrahu. (Fred sa o tom dozvedel až 
neskôr. Neustále sa obviňoval, že otec zomrel kvôli nemu, psychicky sa celkom zrútil, z bývalého veselého 
mládenca zostala iba troska.) 

Všetci partizáni boli zhrození, trpeli výčitkami svedomia, ale museli sa spamätať a konať. Nemci im 
boli v pätách. Rozdelili sa na štyri skupiny, skupina, v ktorej bol aj Voloďa, dostala za úlohu prinútiť Nemcov, 
aby sledovali ich stopu, a tak ich odlákať od ostatných, aby mohli obnoviť bojovú činnosť. Bola to takmer 
samovražedná úloha, všetci to dobre vedeli. K skupine sa pred časom pridali aj dvaja nemeckí vojaci, ktorí 
dezertovali od svojej jednotky a partizáni ich – hoci s nevôľou – prijali. Boli to však vynikajúci vojaci, dobre 
poznali zbrane a veľmi pomohli.  
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Nemecké komando so psami im bolo neustále v pätách. Pri jednej prestrelke sa partizánom podarilo 
zabiť niekoľko psov a Nemcov, oni však stratili ôsmich druhov. po niekoľkých dramatických a strašných 
dňoch a nociach, keď sa už takmer vzdávali nádeje, zistili, že Nemci odišli.  

Voloďu v nemocnici trápia hrozné výčitky svedomia, prenasledujú ho nočné mory, stále vidí pred 
sebou horiace domy Ploštiny, vyčíta si, že on zostal nažive, kým nevinní ľudia zomreli. Podobné stavy 
prežíva aj Marta, po vojne ňou všetci pohŕdajú, aj ona sama sa cíti špinavá, potupená. Navštívi v nemocnici 
Voloďu, aby sa s ním rozlúčila – tvrdík, že odchádza za bratom do Ameriky. Obidvaja vedia, že ich vzťah už 
nemá budúcnosť, neboli by spolu šťastní, nevedeli by nikdy prekonať hrôzy, ktoré zažili. Prišla za Voloďom, 
aby mu povedala meno toho dôstojníka, ktorý dal rozkaz na vypálenie Ploštiny – bol to generál Engelchen. 
Vedela, že Voloďa sa postará o to, aby neušiel spravodlivému trestu. O pár týždňov navšítil Voloďu Martin 
brat a oznámil mu, že Marta zomrela, nechcela už ďalej žiť a vzala si morfium. 

Voloďa sa pomaly uzdravuje, vie už aj chodiť pomocou palice. Požiada dokora Brázdu, aby ho pustil 
z nemocnice. Eliške sľúbi, že sa vráti, veď ju má veľmi rád, najskôr však musí nájsť Engelchena.  
 
 
Alfonz Bednár 
Sklený vrch 
 
Román Sklený vrch vyšiel v roku 1954. V tom čase ešte prevládali v slovenskej literatúre schematické 
budovateľské, dedinské a povstalecké prózy. Ich hrdinami boli typizované postavy robotníkov, partizánov, 
komunistov, ktorí spolu s ostatnými obetavo bojovali za lepšiu budúcnosť, žili iba pre prácu a spoločnosť. 
Sklený vrch už takmer v ničom nepripomínal tieto schematické diela. Bednárovi hrdinovia už neboli 
typizované, schematické postavy, ale ľudia s výraznými individuálnymi črtami, odlišné a zvláštne osobnosti. 
Autor sa nezameriaval na opis vonkajších, objektívnych udalostí, ale na subjektívny svet postáv, na ich 
vnútro, myšlienky, pocity, ideály, konflikty, trápenia. V 50-tych rokoch bol tento román odvážnym 
a priekopníckym literárnym činom, a preto sa pokladá za jeden z hraničných bodov slovenskej literatúry po 
roku 1945. 
V Sklenom  vrchu spracoval Alfonz Bednár povstaleckú a budovateľskú tematiku inakšie ako jeho 
predchodcovia. Povstanie je tu prítomné iba v náznakoch, mýtoch, spomienkach a v úvahách o tom, či 
niektorí ľudia nezradili jeho idey v povojnovom období. Román priniesol nový, kritickejší pohľad aj na 
budovateľské obdobie na začiatku 50-tych rokov – ukázal, že ani toto obdobie sa nevyznačovalo len 
optimizmom a bezproblémovosťou. 
Kniha má formu denníka, ktorý si píše hlavná postava Ema Klaasová – Solanová . Ona a jej manžel, 
inžinier Solan, pracujú na stavbe hydrocentrály. Ema utrpí nehodu a odvezú ju do nemocnice. Jej manžel 
nájde denník, ktorý si Ema písala v posledných mesiacoch, a začne ho čítať. Tieto denníkové záznamy 
tvoria jadro románu. O dva dni, keď inžinier Solan dočíta denník, dostane z nemocnice správu, že Ema 
zomrela. 
Ema si píše denník, pretože sa snaží vyrovnať so svojou minulosťou, so všetkým, čo prežila. Má rada svojho 
manžela, ale jej minulosť a to, čo z nej pred manželom zatajila, sa stále stavia medzi nich. V denníku sa 
striedajú zápisky o súčasnosti, najmä o problémoch na stavbe, s Eminými spomienkami na minulosť. Ema si 
píše denník od decembra 1951 do apríla 1952, v spomienkach sa vracia do rokov vojny až do roku 
1947.Tieto tri časové roviny sú v románe zložito pospájané. Sled udalostí sa nerozvíja chronologicky, čitateľ 
sa mnohé súvislosti dozvie až v závere – kniha je koncipovaná ako tzv. román s tajomstvom (tajomstvom 
zostávajú najmä okolnosti smrti Eminej prvej lásky.) 
 
Dej knihy sa odohráva na stavbe (1951-1952) a v Tichej doline (1943-1944 a 1947), kde Ema žila v čase 
vojny. Po dokončení hydrocentrály plánovali Ema a jej manžel odcestovať na dovolenku do Tichej doliny, 
kde sa voľakedy zoznámili. Dôležitou súčasťou románu sú lyrické opisy a mýtické obrazy krásnej horskej 
prírody. 
Ak by sa fakty spomínané v spomienkových (retrospektívnych) častiach Eminho denníka usporiadali 
chronologicky (1942-1947), boli by v krátkosti nasledovné: 
Ema Klaasová pochádzala z Bratislavy. Jej matka bola Slovenka a otec Nemec – oddaný obdivovateľ 
Hitlera. V štyridsiatom druhom narukoval na front a bol to on, kto pravdepodobne udal svoju ženu a dcéru 
gestapu (za to, že ukrývali ľudí, ktorí utekali pred Nemcami). Matka zahynula, ale Eme sa podarilo ujsť do 
Tichej doliny, kde žila až do konca vojny. Tu v tichej doline, v Chate pod Veľkým vrchom, sa stretla v roku 
1943 s Milanom Kališom. Chodili spolu po lesoch, značkovali chodníky, obdivovali prírodu. Milan učil Emu 
vážiť si hodnoty ľudí a života. Hovorieval, že „človek sa musí vzdať sebectva pri otázkach života a smrti 
a musí mať povinnosť k ľuďom, ktorí po ňom ostanú a prídu“. Rozprával jej rôzne príbehy a rozprávky – 
najmä rozprávku o Sklenom vrchu, ktorá v jeho podaní ukrývala posolstvo o tom, ako môže človek prekonať 
zlo. Podľa tejto rozprávky nazval Veľký vrch, pod ktorým sa rozprestierala Tichá dolina, Skleným vrchom. 
Milan vedel, že vojnu čoskoro pocítia aj ľudia v horách. Koncom augusta sa zaľúbenci museli rozlúčiť. Milan 
jej vtedy povedal, že sa stretnú tu v Tichej doline o štyri roky. Ema mu dala na rozlúčku svoju fotografiu. 
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Milan sa však už na jar v roku 1944 vrátil do Tichej doliny. Zmenil sa on, aj Tichá dolina. Často odchádzal na 
niekoľko  dní a Ema tušila, že spolupracuje s partizánmi. Povedal Eme, že ak by sa dlhšie nevracal, nech sa 
ukryje v úkryte pod skalami a tam na neho počká. Po tom, ako Nemci pri razii odviedli chatára a jeho ženu, 
Ema sa už neodvážila vrátiť do chaty. Dlhé dni strávila v úkryte, Milan však neprišiel. Neskôr sa pripojila ku 
skupine štyroch partizánov. Potom sa dostala do jednej rodiny, kde sa o ňu postarali. Presvedčili ju, že bude 
lepšie, keď si dá vziať dieťa, ktoré čakala s Milanom. (Ema už potom nemohla mať deti a veľmi ju trápilo, že 
o tom nepovedala svojmu manželovi, inžinierovi Solanovi.) 
Po skončení vojny Ema začala hľadať Milana Kališa. Dozvedela sa, že je nezvestný, a preto tajne dúfala, že 
Milan možno ešte žije. Emu udali známi jej otca ako dcéru nemeckého nacistu. Odviezli ju do tábora, kde si 
ju vybral dr. Zoltán Balla, ktorý hľadal slúžku pre svojho brata. Začala pracovať v jeho firme a neskôr sa 
zasnúbili. Ich vzťah nebol dobrý, Balla bol vypočítavý, nespoľahlivý a sebecký. Emu chvíľami ľúbil, chvíľami 
ju nenávidel. Nahováral ju, aby spolu odišli do Ameriky, lebo tam ich vraj čaká šťastie. 
Ema sa do Tichej doliny vrátila v roku 1947. Mala sem prísť aj so svojím snúbencom, Zoltánom Ballom. 
V Bratislave však zmeškali vlak, za čo nahnevaný Zolo vinil Emu – nechal ju na stanici a odišiel domov. Ema 
sa rozhodla, že pocestuje do Tichej doliny sama. 
V Tichej doline stála iba provizórna chata, pretože tú starú Nemci zničili. Zo starej chaty zostala iba stará 
chatárska pamätná kniha. Eme tu všetko pripadalo smutné. Zdalo sa jej, že všade vidí Milana Kališa. Po 
niekoľkých dňoch prišli do chaty traja mladí lyžiari a jedno bielovlasé dievča. Usadili sa pri Eminom stole. 
Jeden z nich (neskôr sa predstavil ako Mišo Pogáň) začal rozprávať  rôzne zážitky zo starej chaty počas 
vojny. Eme sa niektoré príbehy zdali známe, tušila, že nejako súvisia s Milanom Kališom. Bola si istá, že 
neznámy určite poznal Milana Kališa (neskôr sa to aj potvrdilo). Ema trávila stále viac času s mladými 
lyžiarmi, najmä s jedným z nich, s Jožom Solanom (jej terajším manželom). 
Na chatu prišlo oznámenie o svadbe dr. Zoltána Ballu. Na druhý deň – keď sa spamätala z prekvapenia – 
Ema schválne „stratila“ Zolov snubný prsteň a rozhodla sa skončiť s touto časťou svojej minulosti. Zdalo sa 
jej, že už sa dokáže vyrovnať aj s tým, že Milan je mŕtvy. Cítila, že jej v tom pomôže Jožo Solan, človek 
rovnako zmýšľajúci o živote ako jej prvá láska. Každý deň trávili spolu, snažili sa byť čo najviac sami, chodili 
na dlhé prechádzky. Jožo jej nosil každý večer kvety, ona mu rozprávala niektoré zážitky a rozprávky, ktoré 
poznala od Milana. Napríklad i rozprávku o Sklenom vrchu, podľa ktorej pomenoval Kališ Veľký vrch. Vtedy 
im prišli povedať českí turisti, že neďaleko, pri potoku, našli hrob neznámeho partizána. 
V posledné dni pobytu v Tichej doline sa Ema dozvedela, čo sa vlastne stalo s Milanom Kališom. Prezradil 
jej to tesár Tretina, bývalý partizán. Porozprával jej, čo sa stalo na jeseň v roku 1944. Napriek tomu, že on 
a jeho druhovia ho odhovárali, Milan (Tretina ho poznal pod menom Martin Tkáčik) sa vybral na chatu do 
Tichej doliny. Nemci ho chytili a mučili k smrti. Tretina a jeho druhovia ho pochovali tam, kde zomrel, pri 
potoku. Tretina u neho našiel medzi ostatnými papiermi aj Eminu okrúhlu fotografiu. 
Teraz už Ema vedela, kto je pochovaný v hrobe neznámeho vojaka. Bolo jej hrozne smutno. Do chatárskej 
knihy napísala záznam o Milanovom umučení pod Veľkým vrchom. Na druhý deň spolu so Solanom odišli 
z Tichej doliny. Vtedy jej sľúbil, že ani v Bratislave sa nerozídu a on si ju vezme s celou jej neznámou 
minulosťou a Tichou dolinou. Tieto (a mnohé ďalšie) udalosti sa v denníku prepletajú a spájajú 
s nasledujúcimi (a mnohými ďalšími) udalosťami zo súčasnosti (1951-1952): 
Inžinier Solan bol vedúcim na stavbe veľkej hydrocentrály a Ema tam pracovala ako účtovníčka. Bývali 
v provizórnom baraku. Zatiaľ ešte nemali byt, vždy ho prepustili rodinám s deťmi. Na stavbe pracoval aj 
Tretina, ktorý Eme voľakedy rozprával o smrti partizána Tkáčika (čiže Milana Kališa). Keď spomenul toto 
meno pred Solanom, zbadal Emin strach a pochopil, že Solan nevie, o kom je reč. Ema sľúbila Tretinovi, že 
sa stane palierom (palier = hovor. zastar. Dozorca, majster na stavbe), ak nikomu nebude rozprávať 
o Tkáčikovi. 
Na stavbe bolo stále viac problémov. Používal sa nekvalitný materiál, preto došlo k nešťastiu. Inžiniera 
Solana niekto obvinil zo sabotáže. Tretina poburoval ľudí na stavbe proti Solanovi a Eme. Na schôdzi 
verejne obvinil Solana zo sabotáže a zle vykonávanej práce a Emu, že počas vojny zavinila smrť jedného 
partizána. Ani jeden z nich sa nemohol brániť. Doma sa pohádali, lebo Ema nechcela manželovi vysvetliť, 
o čom to Tretina hovoril. Odvtedy medzi nimi zavládlo napätie. 
Solan sa rozhodol, že nebudú ďalej stavať podľa zlých plánov, čakal na nové projekty, ktoré mali čoskoro 
prísť. Projekt však neprichádzal a Solana medzitým preložili za trest na iný úsek. Tretina dosiahol, čo chcel, 
nastúpil na Solanovo miesto. 
Solanovi sa na novom úseku páčilo, práca sa mu darila. Povedal Eme, že onedlho určite pôjdu do Tichej 
doliny. Znova sa jej pýtal na Tkáčika, ale uznal, že nikto nemá právo na minulosť toho druhého. Ema sa 
rozhodla, že v Tichej doline všetko svojmu mužovi vysvetlí. I to, prečo nemôže mať deti. 
Situácia na stavbe bola stále horšia. Na Tretinovom úseku došlo k ďalšej nehode. Ľudia sa začali búriť. 
Tretina nepracoval dobre, ale nechcel si to priznať. Všade rozširoval, že problémy zavinil Solan. Ema 
a Solan sa znovu pohádali. Solan sa nazdával, že mali podať na Tretinu žalobu hneď vtedy, keď ich obvinil. 
Odcestoval do Bratislavy, aby požiadal o stranícku kontrolu všetkého, čo sa na stavbe dialo. 
Emu medzitým obvinili, že vo svojom pracovnom stole schovávala nové projekty, na ktoré márne čakal Solan 
aj Tretina. Ema vedela, že v stole nič nemala, začala sa veľmi báť, nechápala, čo sa deje, a kto im chce 
ublížiť. 
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Po kontrole sa všetko vysvetlilo – vyšlo najavo, že dokumenty o novom projekte zámerne ukrývali Tretinovi 
spoločníci, ktorí predávali potajomky materiál zo stavby. Robili všetko tak, aby to vyzeralo, že zodpovedný je 
Solan. Tretinu iba zneužili na svoje ciele. 
V sobotu mali Ema a jej manžel odcestovať do Tichej doliny. Posledné zápisky v denníku hovoria o Eminej 
radosti, o jej nádeji, že v Tichej doline sa všetko urovná. (V ten deň ešte išla nakúpiť niečo na cestu, ale na 
stavenisku stúpila na spadnuté drôty s vysokým napätím a o dva dni zomrela v nemocnici.) 
Ema na konci týchto úprimných vyznaní o minulosti a prítomnosti prichádza k záveru, že životné krédo 
Milana Kališa i ľudí v súčasnosti je vlastne rovnaké: „... musíme aj my zo svojho života urobiť most k ľudskej 
budúcnosti. To musí robiť zo seba každý človek... a ak to vykoná, nebude žiť nadarmo.“ 
 
 
Ján Otčenášek 
Romeo, Júlia a tma 
 
Novela o tragickej láske dvoch mladučkých Čechov, študenta Pavla a židovského dievčaťa Ester, tvorená 
úvodom a trinástimi kapitolkami. Popri dvojici hlavných hrdinov vystupuje v nej fyzicky najsilnejší partner - 
tma. Nemá tu iba symbolický význam dobového ovzdušia pod fašistickou nadvládou, ale je aj 
charakteristickým prírodným motívom pri ich stretnutiach . Nedovoľuje im vychutnať čaro vzájomnej blízkosti 
a hĺbku vzájomných citov.  
Hlavné postavy 
Pavel – maturant, Ester, Pavlovi rodičia, Reisek, tovariš Čapek 
Dej sa sústreďuje do obdobia druhej svetovej vojny. 18–ročný Pavel, študent posledného ročníka strednej 
školy, syn až príliš starostlivých, takmer 60-ročných rodičov sa v jeden deň vychystal do kina a keďže mal 
ešte čas ( lebo„na týždenník pred filmom aj tak nikto nechodí“), sadol si v parku na lavičku. A tam sa stretli. 
Pavel si až po chvíli uvedomil, že sedí vedľa dievčiny. Zapálil si cigaretu a uvedomil si, že dievča plače. 
Dokonca si všimol Dávidovu hviezdu a nápis JUDE na jej kabátiku. Spočiatku sa s ním nechcela rozprávať, 
ale veľký smútok a potreba vyrozprávať sa jej rozviazala jazyk : jej rodičov odviezli do Terezína – do 
koncentračného tábora a ona sa mala práve v ten deň ráno hlásiť na úrade, aby tam zaviedli aj zvyšných 
Židov. Bála sa, a preto sa radšej rozhodla sedieť v parku. Nevedela, či jej rodičia ešte žijú, čo by s ňou bolo v 
Terezíne a ani to, kde sa teraz podeje. Pavel ju zrazu vzal za plecia a odviedol ju neďaleko, do svojej 
izbietky nad otcovou krajčírskou dielňou.  
 
Ubezpečil ju, že tam sa jej nemôže nič stať. Až vtedy mu dievčina prezradila svoje meno – Estrer. Poučil ju, 
aby sa snažila prežívať tam veľmi potichu, tak aby sa o nej nikto z domu nedozvedel. Práve v tomto čase 
(27.5.1942) bol v Prahe spáchaný atentát na ríšskeho protektora Heydricha. Nemci prehľadávali domy. 
Pavel Ester nosil jedlo a pitie z domu, a to aj napriek tomu, že jeho rodičia to nevedeli a Pavel si musel v 
týchto zlých časoch sám odtŕhať od úst. Dennodenne ju navštevoval a medzi mladými ľuďmi vnikala láska. 
Už po niekoľkých dňoch Esterino pobytu v komôrke sa pobozkali : 
 
„ Prečo mlčíš?“ vysotil zastreným hlasom. „Povedz niečo!“ Hodil sa k nej, uvzato ju mocne chytil za plecia; 
nerozumel sám sebe. Vylomiť, vytrhnúť ju z tej nehybnosti sklamania.....A nevnímal ani, čo v tom zlom 
okamihu hovorí. Chuchvalec viet pretrhnutých v polovici sa mu samé rinuli z úst. „Ty...počuješ..! Neplač, 
nesmieš plakať! Ja...“ Pobozkal ju. Nešikovne, chlapčensky. Trhla hlavou a pery sa mu zviezli po jej tvári, ale 
nevzdal sa, kým jej ústa nezastihol. Topila sa pod jeho dotykom, jej dych mu omýval tvár. 
 
Rodičia tušili, že s Pavlom nie je všetko v poriadku. Jedával vždy v izbe, neskoro chodieval domov a prestal 
sa učiť, hoci ho čoskoro čakala maturita. Pavel sa ale rozhodol, že ich nebude ohrozovať a nepovedal im to. 
Raz ráno, keď počúval rozhlas, začul oznam o tom, že po 21. hodine je zakázané vychádzať von z domu a 
aj to, že ten, kto by akokoľvek napomáhal Židom, bude zastrelený. Samozrejme, že sa tohto oznamu 
naľakal, ale ako si uvedomil, bolo už neskoro niečo napravovať a navyše bol do Ester úprimne zamilovaný, 
rovnako ako ona do neho. Ale Pavel jej neprezradil, aké nebezpečenstvo hrozí jej a aj jemu: Musí voľačo 
urobiť! Čo? Oženiť sa s ňou, hoci! A malo by to význam? Opatrne sa na túto naivnú možnosť informoval. 
Nie, je to zbytočné! Ona je už mimo hocakého zákona. Prestal čítať a aj hviezdy ho prestali zaujímať. Čo 
teraz s nimi? Čo je ma do nich, keď vlastný život nemôžem v rukách udržať.Ester sa ale čoskoro dozvedela 
o tom, čo im a najmä Pavlovi hrozí (keď raz nechtiac zapla rádio). "Ja viem všetko, počuješ? – všetko... aj to, 
že ťa zastrelia, keď ma tu nájdu, aj tvojho otca a mamu, všetkých.  
 
Chce sa mi kričať strachom.. nad sebou.. Ale to sa nesmie stať..." V rovnakom dome býval aj Rejsek, ktorý 
pomáhal Nemcom, hoci vo vojne prišiel o syna. Rejsek vedel o Ester a nakreslil na jej dvere židovskú 
hviezdu. Pavel sa o Ester bál a dohodol sa s otcom, ktorý prišiel na synovo tajomstvo. že odvezú Ester na 
dedinu k tete. V tú noc sa Pavel veľmi bál. Všade bolo počuť výstrely. Rejsek sa v tú noc opil a chcel Ester 
vydať Nemcom. Neznámy muž jej pomohol, keď opitý Rejsek vtrhol do jej komôrky. Neznámy jej chcel 
pomôcť aj potom, ale ona ušla. Ester zabijú, keď prechádza cez mesto. „Ako ďalej? Cesta už nie je. Stratila 
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sa pred nohami. Ako by po dňoch zbytočného hľadania došiel až tam, kde končí obzor. Ale ty musíš žiť, 
počuje hlas. Odkiaľ prichádza?“ Túto povinnosť žiť mu zanechala ako odkaz Ester. A takto, ako varovný 
výkrik, hrôza a výstraha zároveň vyznieva celok novely Romeo, Júlie a tma. 
 
 

v Úloha č. 2 
 
Veta je gramaticky usporiadané spojenie slov, ktoré vyjadruje ucelenú myšlienku. 
Vety delíme: 

- podľa obsahu:  
3. oznamovacia – vyjadruje oznámenie, píšeme za ňou bodku (Táto kniha je veľmi poučná.) 
4. opytovacia – vyjadruje otázku, píšeme za ňou otáznik (Páči sa táto pieseň?) 
5. rozkazovacia – vyjadruje rozkaz (sloveso v rozkazovacom spôsobe), píšeme za ňou 

výkričník (Napíš si domáce úlohy!) 
6. želacia – vyjadruje želanie, píšme za ňou výkričník alebo bodku (Nech je tak!) 

 
Štruktúra (vnútorné usporiadanie) literárneho diela má tri základné zložky: jazykovú, tematickú 
a kompozičnú. 

Jazyk je základným nositeľom sémantickej i estetickej informácie v lit. diele. Základným zdrojom pre beletriu 
je spisovný jazyk, autori však veľmi často využívajú aj ďalšie vrstvy národného jazyka (hovorová reč, dialekt, 
slang, archaizmy, neologizmy). Výnimkou nie je ani výskyt slov z cudzích jazykov. 
Súčasťou jazykovej výstavby lit. diela sú aj umelecké jazykové prostriedky, ktoré majú estetickú funkciu. 
Rozlišujeme trópy a figúry. 
 
1) Trópy sú jazykové prostriedky umeleckého štýlu, ktoré nepriamo označujú predmety alebo javy na 
základe podobnosti. Rozlišujeme dva základné typy trópov: metaforu a metonymiu. 
 
Metafora vzniká prenesením významu na základe vonkajšej podobnosti pomenovaných skutočností (horela 
roľa, slnko sadá). 

• Personifikácia (zosobnenie) je prenesením ľudských vlastností a činnosti na neživé veci, 
zvieratá a rastliny (cesto rastie a vzdychá). 

• Prirovnanie vzniká porovnávaním dvoch javov na základe spoločnej vlastnosti (červený ako 
rak). 

• Synestézia je založená na zámene dvoch pojmov označujúcich iné zmyslové vnemy (sladká 
vôňa, visel ťažký vzduch). 

 
Metonymia vzniká prenášaním pomenovanie javov ne základe vnútornej podobnosti (dedina mlčí, čítať 
Dostojevského, kúpiť si Elán). 

• Hyperbola je slovo alebo slovné spojenie, ktoré má zveličujúci význam (nevidel som  ho 
sto rokov, miliónkrát ťa prosím). 
• Synekdocha je tvorená na základe zámeny pomenovania časti celku alebo naopak,  
 neprišla ani noha). 
• Eufemizmus je slovo alebo slovné spojenie, ktoré má zjemňujúci význam. Nahrádza  sa 
nimi priame pomenovanie negatívnych stránok života (opustil nás, odišiel –   zomrel). 
• Irónia je taký spôsob vyjadrenia, ktorého skutočný význam je opačný ako ten, čo z  
 danej formulácie vyplýva. 
• Symbol je znak zastupujúci všeobecný pojem. Konkrétna predstava, ktorá slúži  
 k označeniu nejakého abstraktného pojmu (srdce – symbol lásky, čierna mačka –  
 nešťastie) 

 
Básnický prívlastok (epiteton) patrí k obrazným pomenovaniam, vyjadruje subjektívne, citové hodnotenie 
(zlostný oheň, červené líčka, zlatisté lúče). 
 
2) Figúry sú jazykové prostriedky umeleckého štýlu založené na opakovaní, hromadení alebo zvláštnom 
usporiadaní hlások, slov či celých syntaktických celkov. 

• Aliterácia je opakovanie hlások na začiatku za sebou nasledujúcich slov. 
• Onomatopoja (zvukomalebné slová) je zoskupenie hlások s cieľom vyvolať dojem, predstavu 

či napodobniť zvuk. 
• Anafora je opakovanie slov alebo celých slovných spojení na začiatku sa sebou idúcich veršov. 
• Epifora je opakovanie slov alebo celých slovných spojení na konci za sebou idúcich veršov. 
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• Epanastrofa je opakovanie slov alebo celých slovných spojení na konci jedného verša a na 
začiatku druhého verša. 

• Epizeuxa označuje opakovanie tých istých slov za sebou v básni, prípadne v próze. 
• Oxymoron vzniká spojením dvoch slov s protichodným významom, ktoré sa navzájom vylučujú 

(živý mŕtvy). 
• Inverzia vzniká zmenou slovosledu vo vete. 

 
 

3) Rečnícke figúry majú za cieľ oživiť text a vytvoriť užší kontakt medzi autorom a recipientom. 
• Apostrof  
• Rečnícka otázka – nečakáme na ňu odpoveď, tá vyplýva z obsahu textu. 

 
Tematická výstavba diela je založená na výbere a poradí tém a motívov. 
 
Motív je najmenšia stavebná a významová zložka lit. diela. Motívy sa môžu opakovať, dostávať do 
protikladov alebo stupňovať. Delia sa na dynamické (posúvajú dej dopredu) a statické (nemajú vplyv na 
plynulosť deja). 
 
Témou lit. diela sú udalosti alebo fakty zo života, ktoré autor vybral zo skutočnosti a hodnotí ich podľa 
svojho videnia. 
 
Forma (kompozícia) lit. diela je spôsob, akým autor realizuje obsah. Jednota obsahu a formy je hlavným 
znakom literárneho diela. 
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Maturitné zadanie 25 
 

v Úloha č. 1 
 
 Prvé povojnové roky boli obdobím prudkého rozvoja v oblasti vedy a kultúry, kedy sa republika 
otvorila svetu a nadviazala opäť na svoje predvojnové kontakty. Ale obdobie po 2. svetovej vojne je 
predovšetkým v znamení nástupu komunistickej ideológie k moci. Európa sa rozdelila tzv. železnou oponou 
na východnú  a západnú, totalitnú a demokratickú. Československo je izolované od ostatných krajín na 
západ od našich hraníc, je pod absolútnym vplyvom Sovietskeho zväzu, je súčasťou sovietskeho bloku. 
K nástrojom vlády komunistickej totality patrila perzekúcia politicky nepohodlných osôb, ich väznenie, 
mučenie, rozsiahle politické procesy. Obyvatelia boli znovu nútení odchádzať do emigrácie. Určité uvoľnenie 
politickej situácie a pokusy o reformu socializmu v 60-tych rokoch vystriedala v 70-tych rokoch normalizácia. 
Koniec 80-tych rokov prináša v celom východnom bloku reformy, ktoré ústia do pádu komunistického režimu.  
 
 Predstavitelia: František Hečko, Rudolf Jašík, Alfonz Bednár, Dominik Tatarka, Ladislav 
Mňačko, Ladislav Ťažký, Vincent Šikula, Peter Jaroš, Ladislav Ballek, Rudolf Sloboda a ďalší. 
 
 Peter Jaroš (1940) patrí ku generácii spisovateľov, ktorá vstupovala do literatúry v 60-tych rokoch, 
a ktorá využívala vo svojich dielach podnety modernej európskej i svetovej prózy.  

Peter Jaroš dosiahol doteraz najväčší úspech svojim románom Tisícročná včela. Táto rozsiahla 
rodinná sága má bohatú dejovú líniu. Autor v nej okrem hlavných postáv a ich osudov predstavuje i desiatky 
rozličných epizodických postáv a postavičiek (skutočných postáv z dejín národa i obyčajných dedinčanov, 
najčastejšie však ľudí tragikomických, zvláštnych a bizarných).  
 

Dej knihy sa odohráva v autorovej rodnej obci Hybe na prelome devätnásteho a dvadsiateho 
storočia (zachytáva približne tri desaťročia – od roku 1891 do roku 1918). Jaroš predstavuje život ľudí tých 
čias v tejto podtatranskej obci so všetkými jeho radosťami i starosťami. Do príbehu včlenil aj podrobné dejiny 
obce počnúc od 12. storočia, informácie o remeslách a spôsobe obživy Hybanov, o mimoriadnych 
udalostiach (požiare, nezvyčajné úmrtia, strašný ľadovec atď.) 

Tisícročná včela je oslavou práce (roľníckej, murárskej, remeselníckej), ktorá je podľa Jaroša jednou 
z najväčších krás života. Práve pracovitosť, vytrvalosť a životaschopnosť – vlastnosti typické aj pre včely – 
pomohli prežiť slovenskému človeku tisícročie plné krívd a utrpenia. 

Ďalším určujúcim faktorom života postáv románu je okrem práce láska. Autor predstavuje jej rôzne 
podoby – lásku krásnu, čistú, vernú a úprimnú, ale i lásku zmyselnú, vypočítavú, krutú, zradnú a tragickú. 

 
Tisícročná včela 

- Román Tisícročná včela má podobu mozaiky zloženej zo scén a výjavov zo života troch generácií 
rodiny hybského murára Martina Pichandu, jeho synov Sama, Valenta, dcéry Kristíny a ich detí. 

- Martin Pichanda pochodil s partiou murárov kus sveta. 
- Zaujímal sa o geografiu, zbieral zemepisné knihy, mapy a sníval o vzdialených krajinách, ľudia si ho 

vážili pre jeho vedomosti a pre rozprávačské umenie, keď hovoril skutočné i vymyslené príbehy (hral 
karty v bruchu veľryby, padal zlatý dážď a žaby – prvky magického realizmu.  

- ústrednou postavou je syn Samo, ktorého nazývali aj Včela. Mal veľa detí, preto musel ťažko 
pracovať. Život ho ťažko skúšal a po každom páde a zahnaní na okraj spoločnosti opäť vstal a začal 
odznova. To, čo ho chránilo, čo ho udržalo pri živote, bola práca.  

- Jaroš prácu vyzdvihuje ako dôležitú spoločenskú hodnotu, ktorá napĺňa život a dáva mu existenčný 
zmysel. Jaroš ukazuje prácu nie ako drinu a slepé robotovanie, ale ako jednu z najväčších krás 
života. Jeho hrdinovia majú k robote pekný emocionálny vzťah. Nádherná je scéna kosenia sena. 
Kosba sa tu podáva ako obrad, ako posvätný rituál práce a súčasne sa tu vyjadruje aj hlboká 
poklona pracovitosti človeka – človeka nielen hybianskeho alebo liptovského, ale človeka 
slovenského. Jaroš mu vzdáva hold za jeho tisícročnú včeliu prácu, za jeho tvorivosť, vynaliezavosť, 
životaschopnosť, za nevzdávanie sa ani v tých najťažších životných podmienkach. Autor pochopil, 
že slávne dejiny Slovákov nepísali kráľovské a kniežacie dynastie, ale rody Pichandovcov, 
Dudačovcov, Srokovcov a iných neurodzených ľudí. Písali ich svojou prácou na poli, na lúke, na 
múračkách, pri výchove detí... 

- Osudy Hybanov poslúžili Jarošovi aj na priblíženie veľkého stredoeurópskeho problému: rozkladu 
a neskôr aj rozpadu Rakúsko-Uhorska a dali priestor aj na vyjadrenie sa k jednému z najväčších 
európskych problémov – k prvej svetovej vojne (Samovi Pichandovi zabili vo vojne syna Karola, za 
to dostal od cisára tri zlaky a kartičku na drevo). 
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- Ďalším určujúcim faktorom života je v románe popri práci láska: vášnivá milenecká a manželská – 
krásna, živelná, čistá a verná, ale opisuje aj lásku zmyselnú, vypočítavú a zradnú, privádzajúcu 
druhého do skazy. Autor ponúka stále nové a nové, neopakujúce sa variácie lásky, a tak dokazuje 
jej bezodnosť a nekonečné podoby. 

- Zobrazená je aj láska postáv k deťom, ktoré sú pravým zmyslom ich lásky, sú pevným putom 
k životu a k budúcnosti.  

- O láske k vlasti sa v románe priamo nepíše. Napriek tomu ju tam vidíme a cítime – najviac vtedy, 
keď sú románoví hrdinovia mimo svojej rodnej obce. 

- Smrť jednotlivca je uzavretím životného cyklu, je podmienkou obnovovania života, lebo je žačiatkom 
iného cyklu. Autor postupne pripravuje na fakt smrti Martina Pichandu jeho okolie i čitateľa. Starý 
Pichanda umiera náhodne, v typickej scéne obžerstva: so zamrznutým vínom z rozbitej fľaše si 
napcháva plné ústa. Motív tragickej smrti odľahčil trápne smiešnym spôsobom pri pohrebe, keď si 
opití smútiaci nachádzajú dôvod na smiech. Voľným pokračovaním románu Tisícročná včela je 
román Nemé ucho, hluché oko. 

- Jaroš si vyslúžil uznanie čitateľskej verejnosti a literárnej kritiky nielen preto, že vykreslil pravdivý 
obraz slovenského človeka žijúceho v ťažkých a búrlivých rokoch na prelome devätnásteho 
a dvadsiateho storočia, ale aj preto, že používa osviežujúce a ozvláštňujúce prostriedky a postupy 
modernej prózy – prvky komiky a grotesky, fantazijné prvky, parodistické ladenie scén, 
hyperbolizáciu a nadsádzku niektorých príbehov.  

- Prvky magického realizmu v tomto románe sa v plnej miere prejavili v predstavách postáv, ich 
snoch, neskutočných javoch.  

- Včelia matka, symbol plodnosti, oslovuje človeka a chce mu pod podmienkou telesného splynutia 
zaručiť dlhotrvajúci život. Včela je večná, plodná a pracovitá.  

 
 Magický realizmus - je prúd a typ modernej prózy, ktorý je založený na magickom a mytologickom výklade skutočnosti.  
 
 
PETER JAROŠ 
Tisícročná včela 
 
V popredí príbehu sú osudy troch generácií rodiny Pichandovcov. 
Martin Pichanda a jeho žena Ružena mali tri dospievajúce deti – dcéru Kristínu a synov Sama a Valenta. 

 
Starý Martin Pichanda bol svojráznou osobnosťou (hoci mal iba 51 rokov, všetci ho volali „starý“). 

Bol roľníkom a murárom (ako väčšina Liptákov), za mladi pochodil s partiou murárov celé Rakúsko-Uhorsko. 
Odlišoval sa od ostatných dedinčanov, jeho záľubou boli mapy a zemepis. Mal doma plno starých máp 
a kníh, ktoré si rád prezeral, sníval o vzdialených krajinách – o Madagaskare, Zanzibare, Cejlóne, Jáve. 
V dedine i v murárskej partii bol obľúbeným najmä pre svoje rozprávačské umenie, s akým podával skutočné 
i vymyslené príbehy (mnohí ho však považovali za čudáka, deti za ním posmešne pokrikovali „geografia 
horí!“). Bol láskavý, v jeho dome vládlo porozumenie a dobrá nálada. Rád sa zabavil s priateľmi pri poháriku 
dobrého vína a pri hudbe, do kostola však nechcel chodiť, čím neustále zarmucoval svoju pobožnú ženu. 
Často mal bezbožné reči a čítal „rúhačské knihy“, čo mu vyčítali pri spoločných posedeniach i farári. Bol aj 
novátorom, okrem včiel sa zaujímal o ovocinárstvo, skúšal nové postupy a metódy (podľa rád svojho 
priateľa, starého učiteľa Orfanidesa). 

Zo života ďalších generácií Pichandovcov už vymizla táto patriarchálna harmónia a pohoda. Oni už 
museli prežiť mnohé tragédie a nešťastia. 

Valent vyštudoval v Prahe právo, stal sa z neho pán. Po návrate zo štúdií opustil svoju milú Hanku 
a oženil sa z vypočítavosti s Hermínou, bohatou dcérou miestneho statkára Haderpána. (Hanka čakala dieťa 
a Valent si chcel svedomie utíšiť peniazmi, ktoré jej podstrčil. Hanka i dieťa zomreli pri pôrode). 

 
Kristína a Samo mali svadbu v jeden deň. Kristinino manželstvo s Matejom Srokom bolo spočiatku 

šťastné, ale ani po desiatich rokoch nemali dieťa. Keď ovdovela, napriek pohŕdaniu dediny žila s Julom 
Mitronom, ktorý za ňou už roky túžil a teraz kvôli nej opustil slabomyseľnú ženu Matildu, s ktorou nemohol 
mať deti. Kristína porodila Julovi dve nemanželské deti, starala sa však aj o pustenú Matildu. 

 
Samo a jeho žena Mária zostali po svadbe doma u rodičov. (Spisovateľ ďalej sleduje najmä osudy 

Sama a jeho detí. Samo sa stáva ústrednou postavou románu). Podobne ako jeho otec, aj on bol roľníkom 
a murárom, chodil s partiou na „múračky“ (tieto však už neboli také úspešné a bezstarostné ako za čias jeho 
otca, keď liptovskí murári v 19. storočí pomáhali vybudovať mnohé mestá v Rakúsko-Uhorsku). Rád 
chodieval do otcovho včelína, zaujímal sa o včely, často o nich rozprával, a tak si vyslúžil prezývku Včela. 
Ťažko pracoval, ale zárobky boli malé, doba sa zmenila, časté boli štrajky, roboty bolo menej. Samo bol 
nespokojný s týmto životom, často nadával na Uhorsko, na politikov, na hospodársku situáciu. Ani on 
nechodieval do kostola, bol veľmi kritický k náboženstvu. vstúpil do sociálnodemokratickej strany, páčilo sa 
mu, že táto strana považuje všetky národnosti v Uhorsku za rovnocenné. 
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Samova rodina sa rozrastala, mal už päť detí – Janka, Samka, Petra, Karola a Emku. Roky ubiehali, 

najskôr zomrel starý Martin Pichanda, o niekoľko rokov i jeho žena Ružena. Samove deti rástli a on sa 
rozhodol, že najstaršieho syna Janka zoberie so sebou na „múračky“. V Maďarsku, v jednom mestečku, sa 
stali svedkami demonštrácie, pri ktorej došlo k prestrelke. Jedna z guliek trafila aj Janka a Samo musel 
pochovať svojho syna v cudzej zemi. Skončil s politikou a vystúpil zo strany. Rozhodol sa, že sa bude starať 
iba o svoju rodinu, získa pre svoje deti majetok. Prenajal si mlyn, dal ho do poriadku a ťažko pracoval, aby 
splnil svoj plán. Tu sa im narodilo posledné, najmladšie dieťa – syn Marek. Ale nešťastia ho neobišlo ani tu – 
najskôr sa ktosi pokúsil podpáliť mlyn, potom jeho dcéru Emu zachytili a usmrtili mlynské remene. 

 
Troch starších synov dal Samo (za Valentovej pomoci) vyučiť – Samo sa stal horárom. Peter 

hodinárom a talentovaný Karol začal študovať v Prahe maliarstvo. 
 
Vtedy postihlo rodinu najväčšie nešťastie – vypukla 1. svetová vojna. Narukovať museli aj Peter aj 

Karol. Samo sa ešte tesne pred vojnou oženil a odišiel za prácou do Ameriky. Ani Karol, ani Peter sa už 
domov nevrátili. Peter sa dostal do zajatia, neskôr vstúpil do Červenej armády, ale o jeho ďalšom osude sa 
nič nevedelo. Karola trafil granát do brucha a v nemocnici zomrel. 

 
Samovi a jeho manželke Márii zostalo zo šiestich detí iba najmladšie – trinásťročný Marek. Ani jeho 

sen o zbohatnutí sa mu nesplnil – počas vojny sa zrekvirovala väčšina obilia a múky, ledva sami vyžili. 
Znovu sa začal zaujímať o politiku, nepáčilo sa mu, že sociálnodemokratická strana nebojovala proti vojne. 
Za protištátne reči a za účasť na demonštrácii sa spolu s kamarátom dostali do väzenia. Prepustili ich až po 
pol roku, keď sa skončila vojna a bola vyhlásená Československá republika. 

Román Tisícročná včela je z kompozičného hľadiska radom menších i väčších epizód zo života 
Pichandovcov i zo života ďalších obyvateľov Hýb. 

 
Autor v knihe využíva i postupy a prostriedky modernej prózy, najmä postupy tzv. postmoderny 

a magického realizmu. Dej prerušuje citovaním rôznych autentických, dokumentárnych textov – sú to napr. 
historické dokumenty o obci Hybe, novinové správy o bojoch a o živote počas 1. svetovej vojny a pod. 
(Kombinácia umeleckého štýlu s publicistickým alebo s odborným je typický znak postmoderny.) 

 
Tragické príhody sa striedajú s komickými, reálny dej oživujú sny, predstavy, neskutočné javy, 

zázraky bizarné a humorné situácie (napr. sen Martina Pichandu o tom, ako hrali karty v bruchu veľryby so 
svojou bývalou milou, sen Sama Pichandu o včelej kráľovnej, čudesné zmiznutie psa Zanzibara po smrti 
Martina Pichandu, tragikomický osud mladého Nádera, ktorý sa z nešťastnej lásky obesil v udiarni a našli ho 
celkom vyúdeného, zlodej tvrdiaci, že nemá črevá, smrť a pohreb Martina Pichandu, zázrak po návšteve 
drotára v mlyne atď. atď.). Okrem scén so situačným humorom sú v knihe i epizódy využívajúce slovný 
humor, iróniu a paródiu (napr. Martin Pichanda sa predstavuje, že medzi domorodcami na Madagaskare 
rozšíri spisy Ľudovíta Štúra, založil odbočku matice slovenskej a najstatnejšieho domorodca pasuje za 
Jánošíka; pri truhle Martina Pichandu si jeho starí kamaráti spomínajú, že podľa reči bol nemanželským 
synom Janka Kráľa atď.). Tieto fantazijné, groteskné, zázračné a absurdné prvky sú základným znakom 
magického realizmu, ktorého prvky využil Peter Jaroš aj v tomto svojom románe, ktorým si zaslúžene získal 
uznanie čitateľov i literárnej kritiky. 
 
Rodokmeň rodiny Pichandovcov: 
Martin Pichanda, žena Ružena 
deti: 

1. Samo, žena Mária 
deti: Janko, Samko, Peter, Karol, Emka, Marek 

2. Valent, žena Hermína 
deti: syn, narodil sa ten istý deň, keď sa narodilo mŕtve dieťa bývalej Valentovej 
milej, dedinského dievčaťa Hanky Kolárovej, ktorá umrela pri pôrode 

3. Kristína, manžel Matej (zomrel) 
deti: Ivan a Žofka (ich otcom bol Julo Mitron) 
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František Hečko  
ČERVENÉ VÍNO 
 
     Román Červené víno patrí k najpozoruhodnejším dielam slovenskej románovej spisby. Skladá sa z troch 
častí: I. Živly, II. Hrdinka a hrdinča, III. Marek a Lucia. Jeho dej sa odohráva v prvej štvrtine 20. storočia 
v autorovom rodisku na západnom Slovensku – vo vinohradníckych osadách Zelená Misa a Vlčindol (takto 
nazval Hečko v románe Suchú nad Parnou a Vlčiu Dolinu). 
     Dej románu je mimoriadne bohatý a rozvetvený, sleduje životné osudy mnohých vynikajúco vykreslených 
a zo života odpozorovaných postáv. Podáva presný obraz o živote poľnohospodárov a vinohradníkov 
i o ekonomických a hospodárskych problémoch, s ktorými museli zápasiť.  
     V centre deja stoja životné osudy troch generácií rodiny Habdžovcov. Román má autobiografický 
charakter, za prototyp hlavných postáv slúžili Hečkovi jeho starí rodičia (v románe Michal Habdža a jeho 
žena Verona) a rodičia (Urban Habdža a jeho žena Kristína). V postave Marka (syna Urbana a Kristíny) 
zobrazil Hečko sám seba.  
     Michal Habdža bol bohatý, hrdý a panovačný gazda. Deti i manželka ho museli bezpodmienečne 
poslúchať a tvrdo pracovať. Mal troch synov – Urbana, Mikuláša, Filipa – a dcéru Jozefínu. Jeho manželka 
Verona bola tiež prísna, ale na rozdiel od manžela bola i skúpa a bezcitná. Navonok bola veľmi pobožná, 
avšak mala v sebe iba málo hlbších citov. Aj svoje deti vychovávala tvrdo, neprejavovala k nim veľa lásky. 
Najspokojnejšia bola vtedy, keď sa mohla utiahnuť do izby s fľaškou vína.  
     Michal Habdža nemohol svojmu synovi Urbanovi odpustiť, že nemyslel na majetok a oženil sa 
s chudobnou sirotou Kristínou. Dovolil, síce, aby bývali na gazdovstve, ale aj on, aj jeho žena sa k nim 
správali ako k sluhom, nemali po nich ani jedného dobrého slova. Urbanov a Kristínin syn Marek – hoci bol 
ich prvým vnukom – bol pre nich len „pankhartom“ (keďže mladí museli dlho čakať na otcov súhlas so 
svadbou, Marek sa narodil už mesiac po svadbe). Jediná, ktorá im pomáhala, bola dobrá a láskavá, ale 
popritom energická prababička Alojzia Kristová. Iba ona sa odvážila vzdorovať svojmu prísnemu 
a tyranskému zaťovi a povedať mu pravdu do očí.  
     Urban sa napokon rozhodol, že odíde z otcovho domu. Bez jeho vedomia si s Kristínou kúpili na dlh dom 
a dva menšie vinohrady v neďalekom Vlčindole, zbalili sa a odišli. Urazený Michal Habdža dlhé roky nechcel 
o nich ani počuť.  
     Urban, Kristína a malý Marek si vo Vlčindole zvykali iba pomaly. Žili však v láske a tvrdo pracovali. Urban 
bol šikovný a rozumný gazda, jeho vinohrady boli najkrajšie v okolí. Získal si aj priateľov (napr. Olivera 
Ejhledjefku a jeho rodinu). Jeho najväčším nepriateľom bol Silvester Bolebruch, najbohatší gazda v dedine, 
ktorý voľakedy tiež dvoril Kristíne a nemohol na ňu zabudnúť. Nevedel zniesť, že Kristína je šťastná s iným 
mužom a využil všetky možnosti, aby im uškodil. 
     Urbanova rodina sa rozrastala, narodila sa im dcérka Magdalénka a neskôr dvojičky Cyril a Metod. 
Prababička Kristová sa im snažila pomáhať, bola pre nich veľkou oporou.  
     Urban ako oduševnený stúpenec pokroku a reforiem vstúpil do úverového neskôr do vinohradníckeho 
spolku. Spolok však skrachoval a Urban bol nútený si zobrať ďalšiu pôžičku, aby zachránil dom pred 
dražbou. Odvtedy sa až do smrti trápil splácaním dlhov a výsledok jeho práce pohltili úroky a splátky. 
     Po vypuknutí 1. svetovej vojny musel narukovať i Urban. Gazdovstvo zveril Kristíne a desaťročnému 
Markovi. Pre Marka sa tým skončilo obdobie jeho detstva. So zaťatou vytrvalosťou sa snažil zvládnuť všetky 
práce vo vinohrade. Keď Urban prišiel o dva roky domov na dovolenku, videl, že z jeho syna sa stal skutočný 
gazda.  
     Marek bol aj nadaným študentom, hoci do školy mohol chodiť iba v zime, keď sa skončili práve vo 
vinohrade. Veľmi sa mu páčila spolužiačka Lucka Bolebruchová, dcéra ich úhlavného nepriateľa Silvestra 
Bolebrucha.  
     I keď Kristína a Marek ťažko pracovali, v rokoch vojny bola bieda čoraz väčšia. Kristína čakala ďalšie 
dieťa, bola chorľavá a slabá. Prišla zima a tuhé mrazy. Jedlo sa im míňalo, deti boli stále hladné. Kristína sa 
napokon rozhodla pokoriť sa a požiadať Michala Habdžu o pomoc. Vybrala sa aj s Markom do Zelenej Misy, 
aby vypýtala od bohatého svokra aspoň trocha jedla. Michal Habdža sa k nim správal povýšenecky, pokoril 
Kristínu i svojho vnuka, čo hrdý Marek nemohol zniesť a návšteva sa skončila konfliktom. Kristína a Marek 
odišli s prázdnymi rukami. Keď to videla prababička, vybrala sa do Vlčindola, hoci vonku zúrila snehová 
víchrica. Chcela zobrať jedlo svojim hladujúcim pravnúčatám. Ráno ju našli zamrznutú pod závejom snehu 
pred Urbanovým domom vo Vlčindole.  
     Starý Habdža sa potom konečne nad nimi zľutoval a poslal im jedno na celú zimu (nezabudol však 
odkázať, že Kristínu nechce vidieť ani pri svojej smrteľnej posteli). 
     Onedlho však rodinu postihla veľká tragédia. Deti – okrem Marka – ochoreli na záškrt. Matkovi sa 
uprostred noci podarilo doviezť lekára, dvojičky Cyril a Metod napriek tomu zomreli, zachránila sa iba 
Magdalénka. Počas tej hroznej noci sa narodilo aj Kristínino posledné dieťa, Adamko. Kristína po pôrode 
dlho ležala, choroba a smrť dvojičiek ju pripravili o posledné sily. O gazdovstvo a domácnosť sa museli 
postarať deti – Marek a Magdalénka.  
     Marek mal už štrnásť rokov. Chýr o tom, aký je statočný, sa dostal i k Michalovi Habdžovi. Prišiel vnuka 
navštíviť, a keď si popozeral vinice. S uznaním pochválil mladého gazdu. Bol už chorý a zdalo sa mu, že 
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najvhodnejším dedičom jeho majetku bude Marek, v ktorom spoznal typicky habdžovské vlastnosti – 
tvrdohlavosť, pracovitosť a nepoddajnosť.  
     Po skončení vojny prišiel domov i Urban. Michal Habdža zomrel a vo svojom testamente odkázal 
polovičku gazdovstva Markovi. (Rodine to zatiaľ nepomohlo, pretože podľa testamentu mala stará matka do 
svojej smrti právo žiť a gazdovať na Matkovom dedičstve.) 
     Urbana zvolili za richtára a on sa s novými nádejami pustil do práce a spoločenského života. Opäť vstúpil 
do družstva, ale kvôli špekulantom a podvodníkom zase skrachovali a Urban prišiel o ďalšiu časť majetku. 
Boli stále chudobnejší, Urban nevládal platiť bankám splátky. Keď videl, ako pomaly a prichádza o všetko, 
začal piť.  
     Marek odišiel študovať do vinohradníckej školy. Spolužiaci sa mu spočiatku vysmievali, pretože bol 
chudobný a zle oblečený. Každého však prekvapil svojimi vedomosťami a stal sa najlepším žiakom školy. Po 
jej skončení sa prihlásil na hospodársku školu. Podarilo sa mu ju dokončiť iba vďaka štipendiu, ktoré mu 
vybavili profesori, aby nestratili nadaného žiaka (s ktorým sa mohli pýšiť na inšpekciách). 
     Po maturite prišiel domov, stretol sa s Luckou, s ktorou sa od detstva mali radi. Lucka vedela, že Marek 
by ju darmo pýtal od jej otca, požiadala preto Marka, aby počkal, kým sa ona sama rozhodne, či sa za neho 
vydá. Marek musel nastúpiť na vojenčinu. Tu ho zastihla správa o matkinej smrti, ktorá už dávnejšie 
chorľavela.  
     Urban sa po Kristíninej smrti celkom opustil. Kristína bola oporou jeho života, nikdy neoľutoval, že jej dal 
prednosť pred majetkom. Teraz už celkom zanedbával prácu a celý deň pil. Zranil sa pri páde z rebríka 
a onedlho zomrel. Siroty zostali samé aj s dlžobami. Dom a vinice kúpil na dražbe Silvester Bolebruch.  
     Medzi Markom a Luckou došlo k roztržke, Marek získal miesto adjunkta u veľkostatkára a odišiel na 
majer. Lucka sa zo vzdoru a žiarlivosti rozhodla vydať sa za ženícha, ktorého jej vybral otec. Ale Marek 
nevedel na Lucku zabudnúť a napísal jej krásny list. Poštár Nehreš však odovzdal Lucke list až v deň jej 
svadby. Lucka otočila kone a v svadobných šatách utiekla z Vlčindola za Markom na majer. Zosobášili sa 
a Marek podal výpoveď. Po svadbe sa ešte pár dní zdržali u starej matky (skúpa Verona sa k Lucke, dcére 
bohatého gazdu, správala veľmi milo). 
     Lucka sa rozišla s otcom, ktorý jej nevedel odpustiť. Ani z Markovho dedičstva nič nezostalo, jeho stará 
matka nedokázala udržať gazdovstvo a na majetok bola vypísaná dražba. (Dom a polia kúpili v dražbe 
Markovi strýkovia, ktorí na rozdiel od čestného a pracovitého Urbana boli stále bohatší a bohatší. Peniaze 
získali podvodom a špekuláciami, využívajúc dôverčivosť družstevníkov, okrem iných aj Urbana.) Marek 
a Lucka odišli zo Zelenej Misy v deň dražby – ticho ako zlodeji a s prázdnymi rukami, odnášajúc si iba svoju 
lásku, podobne ako Urban a Kristína pred dvadsiatimi rokmi.  
 
 

v Úloha č. 2 
 
Náučný štýl sa používa na sprostredkovanie odborných informácií a vedeckých poznatkov, ktoré sú 
spravidla výsledkom vedeckej činnosti. Od tejto charakteristiky sa odvíjajú aj vlastnosti náučného štýlu, ktorý 
sa vyznačuje presnosťou, zreteľnosťou a odbornosťou. Odborný prejav musí byť logický a dôkladný, ale 
pritom jednoduchý. 
S náučným štýlom sa najčastejšie stretávame v odbornej tlači a literatúre. Podľa funkcie a prevažujúcich 
jazykových prostriedkov sa delí na: 

1. vedecko-náučný – má zložitú stavbu viet, presný spôsob vyjadrovania, využíva odborné 
názvoslovie z príslušného odboru, autor sa v ňom odvoláva na odborné pramene a opiera sa 
o vedecky presné fakty; 

2. populárno-náučný – využíva publicistické a beletristické prvky, namiesto prísnej vecnosti uplatňuje 
expresívne výrazy, je opisnejší, používa bohatšie názorové prirovnania i synonymá, namiesto 
presného citovania viac parafrázuje. 

 
Odborný text využíva najmä výklad, zriedkavejšie aj opis. Výklad je spomedzi všetkých slohových postupov 
najnáročnejší. Kým informačný, opisný či rozprávací postup registruje a reprodukuje pozorované fakty, 
výklad si všíma príčinné vzťahy medzi jednotlivými faktami. Výklad predovšetkým oznamuje a objasňuje 
doterajšie nové poznatky. Objasňuje vznik a vývoj javov, vysvetľuje ich podstatu. 
 
Jazyk náučného štýlu 
V odborných prejavoch prevažujú podstatné mená. Základom jazyka sú odborné názvy, tzv. termíny. Sú to 
špeciálne vymedzené slová vystihujúce potreby jednotlivých vedeckých alebo pracovných odborov. Väčšina 
termínov má jeden význam, sú to teda jednoznačné slová, ale prenikajú aj do každodenných rozhovorov, 
a tak sa stávajú viacvýznamovými. 
 
Náučné prejavy sa vyhýbajú expresívnym slovám aj príznakovým obrazným pomenovaniam, ale v niektorých 
vedných disciplínach (najmä v literárnej vede) sa obrazné pomenovania využívajú častejšie (napr. 
v esejach).  
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Skladba odborných textov 
Pre náučný štýl sú príznačné oznamovacie vety. Slovosled je spravidla intonačne stereotypný. Slová vo vete 
sú usporiadané logicky, pričom najdôležitejšie slovo sa umiestňuje na koniec vety.  
Vety a súvetia bývajú zložité, pretože musia vyjadrovať čo najpresnejšie vzťahy medzi vecami, dejmi, 
postupmi a pod.  
Odborný výklad je prísne objektívny, autor ustupuje do pozadia. Dokonca i tam, kde hovorí o výsledkoch 
svojej práce, používa tvar množného čísla (napr. ako sme už uviedli, pozorovali sme). 
V odbornom texte často nachádzame vyratúvanie (enumerácia). 
Odborný text sa jasne a prehľadne člení na odseky. Ak treba pridať vysvetlivky či iné, menej dôležité údaje, 
robí sa to spravidla použitím rôznych druhov písma, umiestnenie v dolnej časti strany a pod. prehľadnosť 
výkladu sa zvyšuje tiež číslovaním jednotlivých oddielov.  
V odbornom texte sa často používa citácia, pri ktorej sa uvádza autor, názov citovaného diela, miesto a rok 
vydania, stránka. Pri preklade je uvedený i prekladateľ.  
 
Žánre náučného štýlu sa delia na: 

1. výkladové – dizertácia, štúdia, odborný článok, odborná úvaha, referát, koreferát, prednáška, 
diskusný príspevok; 

2. opisné – recenzia, posudok, kritika, pracovný návod. 
 
Vedecké a odborné informácie sa rozširujú tiež vo forme príručiek, učebníc, slovníkov a encyklopédií. 
Odbornej práci predchádza štúdium danej problematiky a odbornej literatúry, pri ktorom sa spravidla robia 
výpisky obsahujúce závažné údaje alebo rôzne podrobnosti z odbornej literatúry, vlastné poznámky. 
Odborník potrebuje tiež rešerš, t.j. znalecký výber najdôležitejších údajov z naštudovanej literatúry. 
Konečnému zneniu odborného textu predchádza koncept čiže pracovná podoba textu, ktorá sa bude ešte 
dodatočne upravovať, doplňovať a pod. hotový text posudzuje (hodnotí) kolektív odborníkov, až potom sa 
predkladá verejnosti. 
Niektoré náučné útvary nie sú dielom jedného autora, ale pracovného tímu odborníkov. Týka sa to najmä 
rozsiahlych prác, ako sú slovníky a encyklopédie. 
 
 
ODBORNÝ REFERÁT 
 - môže mať písomnú alebo ústnu podobu, 
 - informuje o výsledkoch vedeckého bádania či inej odbornej činnosti,  
 - je určený užšiemu okruhu čitateľov alebo poslucháčov so záujmom o danú problematiku, 
 - slúži predovšetkým ako podklad ne diskusiu, na prerokovanie odborných problémov, 
 - predpokladom na napísanie referátu je dôkladná znalosť veci, 
 - vyznačuje sa jednoduchou gramatickou stavbou, vecným, objektívnym jazykom a úvodom,    
jadrom a so záverom, 
 - uplatňuje sa v ňom výkladový postup. 
 
PREDNÁŠKA 
 - predstavuje ústny prejav s odborným obsahom, ktorý využíva výkladový slohový postup,    
prípadne úvahu, 
 - napriek tomu, že zachováva objektívne hľadisko, uplatňujú sa v nej často rôzne výrazné    
rečnícke výrazy, aby bol účinok na poslucháčov väčší, 
 - dôležitá je kompozícia prednášky (jasná stavba, prehľadnosť), ale tiež jazyk (presný slovník,    
zreteľné formulácie). 
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Maturitné zadanie 26 
 

v Úloha č. 1 
 
Spoločensko-historické pomery 
 
Prvé povojnové roky boli obdobím prudkého rozvoja v oblasti vedy a kultúry, kedy sa republika otvorila svetu 
a nadviazala opäť na svoje predvojnové kontakty. Ale obdobie po 2. svetovej vojne je predovšetkým 
v znamení nástupu komunistickej ideológie k moci. Európa sa rozdelila tzv. železnou oponou na východnú  
a západnú, totalitnú a demokratickú. Československo je izolované od ostatných krajín na západ od našich 
hraníc, je pod absolútnym vplyvom Sovietskeho zväzu, je súčasťou sovietskeho bloku. K nástrojom vlády 
komunistickej totality patrila perzekúcia politicky nepohodlných osôb, ich väznenie, mučenie, rozsiahle 
politické procesy. Obyvatelia boli znovu nútení odchádzať do emigrácie. Určité uvoľnenie politickej situácie 
a pokusy o reformu socializmu v 60-tych rokoch vystriedala v 70-tych rokoch normalizácia. Koniec 80-tych 
rokov prináša v celom východnom bloku reformy, ktoré ústia do pádu komunistického režimu.  
 
 
Motívy lásky, domova a etické princípy v tvorbe slovenských básnikov 
 
Ján Kostra (1910 – 1975) patrí k najväčším lyrikom slovenskej poézie. Bol predstaviteľom staršej generácie 
povojnových básnikov. Inšpirácie hľadá autor okrem detstva najmä v rodnom kraji a v láske k žene. V knihe 
veršov Moja rodná sa sústredil najmä na motív obrany domova. Básne tejto zbierky ovplyvnila spoločenská 
a politická situácia – vypuknutie 2. svetovej vojny a násilné rozdelenie Československa. Prevládajú v nich 
pochmúrne, smutné nálady. Básnik vyjadruje odhodlanie brániť vlasť, vyslovuje svoju bolesť nad tým, že 
jeho sen o harmónii sa rozbil na „tisíc márnych kúskov“. Báseň „Moja rodná“, podľa ktorej sa nazýva aj celá 
kniha, sa stala jednou z najznámejších básní Jána Kostru. Na začiatku je človek (či generácia), ktorý sa 
zatúlal za prácou alebo štúdiom do sveta (Ej zablúdili sme zablúdili v krtisku bolestí a smútkov). Ospevovali 
svet (ďalekým mestám vyznávali lásku), len o Slovensku nemal kto spievať (ty ktorá nepoznala si dosiaľ 
chvály milencových úst). Kostra využíva v prvých strofách symbol, napr. krtisko symbolizuje neznámy, 
komplikovaný svet. Slovensko nie je len jednou hrudou, ale kamenistou a nie je len jediným pásom poľa. 
Metafora „trnka na medzi“ vystihuje tisícročnú pozíciu Slovenska uprostred Európy – priveľmi často sa 
medza posúvala, ba často si ju aj priorali. Trnka má užitočný, jednoduchý, ale ušľachtilý kvietok, rovnako ako 
pracovité, ale nevzdelané a porobené Slovensko. Zosobnenie básnik znásobuje, keď oslovuje svoju vlasť 
ako mladé dievča (A ty si zatiaľ vyčkávala na mňa šatôčku vyšívala v pokornej pýche svojej panenskej). 
Biblický motív sa objavuje v strofe, kde nazýva Slovensko bosou kráľovnou, pastierkou jahniat najbelších. 
Jeho vlasť je krajinou prostých ľudí, ktorí museli ťažko pracovať (svätica slnkom opálená, práčka podkasaná 
na brehoch najsladších vôd). V závere je symbol návratu (Zhadzujem na prah mošnu žobrácku palicu lámem 
družku v blúdení a padám tvárou v lono trávnaté Moja rodná). 
 
Ján Kostra – Moja rodná  (úryvok) 
 
Zachcelo sa mi zrazu šepkať' slová 
Moja rodná 
 
Ej zablúdili sme zablúdili 
v krtisku bolestí a smútkov  
ďalekým mestám vyznávali lásku 
a bledým kráskam posielali verše 
v poryvoch vetra ktorý zrážal listy 
prastarej jari 
 

A ty si zatiaľ vyčkávala na mňa  
ty verná rodná hruda kamenistá  
pás poľa zemiakového 
pokorný ovsík chudoby 
trnka na medzi  
šíp nepoddajný  
strážca krehkej nádhery  
slepej ruže 
.......................................... 
 
Ty bosá kráľovná moja  
pastierka jahniat najbelších  
svätica slnkom opálená 
práčka podkasaná 
na brehoch najsladších vôd 
 

 
 
Vojtech Mihálik (1926 – 2001) bol v období komunizmu jedným z najuznávanejších predstaviteľov oficiálnej 
literatúry, patril k reprezentatívnym, kultovým básnikom socialistického režimu. Svojou básnickou, 
publicistickou a verejnou činnosťou pomáhal rozvíjať a upevňovať socialistický charakter literatúry. Vo svojej 
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tvorbe sa zamýšľa nad zmyslom ľudského života (práca, neustály pokrok, civilizačný proces). V zbierke 
Appassionata dominuje osobná a ľúbostná lyrika (jednotlivé časti pomenúva hudobnými termínmi), lásku 
zobrazuje nie ako idylickú a povznášajúcu, láska je cit, ktorý často spôsobuje sklamanie, dezilúziu, trápenie, 
smútok, nudu, manželstvo zabíja lásku, a preto veľa partnerov hľadá úniky v nových známostiach.  
V zbierke Tŕpky autor hovorí o trpkých osudoch  lások, o dvojiciach, ktoré sa napr. rozídu (Inzerát: 
Vymením veľký byt, vymenila by som sa dva menšie byty. Vymením lož, ktorá sa podobala šťastiu, za 
pravdu samoty.) iná dvojica pre večné rátanie a šetrenie na kúpu vecí sa navzájom odcudzí (Sadli si za stôl 
a rátajú...). 
 
V. Mihálik:                                                    
 
Sadli si k stolu, rátajú           
Sadli stôl k stolu, rátajú.                                
budúce auto trúbi do ich snov,                      
malými radosťami ich budú platiť:               
kávu a  cigarety,                                           
pivo a mlieko, kino a futbal, ovocie 
zomelie motor, prikryje karoséria 
 
Milan Rúfus (1928) je jedným z najvýznamnejších predstaviteľov modernej slovenskej poézie. Vo svojich 
zbierkach reaguje na aktuálne politické problémy sveta (vojna), kladie dôraz na vnútorné prežívanie 
utrpenia. Rúfus sa predstavil ako básnik s humánnym a sociálnym cítením. V zbierke Zvony zobrazuje 
prostého človeka zápasiaceho a hľadajúceho svoju podstatu. Neustále hľadá pozitívne východiská, detstvo 
vníma ako určujúci faktor v ľudskom živote ako v básni Zvony detstva – dieťa je čistým neskazeným 
človekom, ktoré má srdce i zvuk ako zvon a tým je nenahraditeľným a jedinečným objektom nášho 
potešenia. Kľúč vlastného života nikto nepozná, každý túži spoznať to správne riešenie a deti najviac, lebo 
sú neprekonateľne zvedavé. Ale to, čo im dáme, nám nikdy nevrátia, neopätujú, lebo samotné detstvo je 
charakteristické nielen nevinnosťou, čistotou, spoznávaním, ale aj bezproblémovosťou a bezstarostnosťou. 
Deti všetko prijímajú s úplnou samozrejmosťou.  
 
Milan Rúfus – Zvony detstva – úryvok 
 
Vždy príde deň, keď deti zjedia kľúč 
Od dverí tajomstva. Už ho nevrátia. 
Už ho nevydajú, už v nich zapadá 
Čo deň, to hlbšie a neprekročia prah 
Zavretých dverí už nikdy viac. Tú čiaru, 
Za ktorou jedenie sa stáva vedením. 
 
Miroslav Válek (1927 – 1991) patrí k výrazným reprezentantom moderného slovenského básnictva. Poéziu 
obohatil o nové rozmery a prispel k jej pozitívnejšej premene na rozhraní 50-tych a 60-tych rokov. Tvorba 
Miroslava Válka je rozsiahla, má však veľký význam vo vývine súčasnej slovenskej poézie. Na svet a na 
človeka sa díva z neobvyklých zorných uhlov. Často využíva paródiu, iróniu, sarkazmus. Jeho básne sa 
vyznačujú originálnymi metaforami a personifikáciami a zvukovými hrami. Básnická zbierka Dotyky vyvolala 
veľký ohlas literárnej kritiky, lebo odmietol čierno-biele videnie reality. Do centra svojho záujmu postavil 
človeka s jeho intímnymi citmi a problémami. Lyrický hrdina prežíva sklamanie a smútok, zápasí 
s nehostinnosťou sveta. Autorom opisovaný vzťah muža a ženy je plný napätia, z ktorého pramení 
ochladnutie, odcudzenie, hroziaci rozchod. Nóvum jeho ľúbostnej poézie je autentickosť zážitku, o ktorom 
básnik hovorí. Jeho slová patrili konkrétnej žene.  
 
M. Válek: Dotyky (úryvok) 
 
Jablko zo skrine sa skotúľalo na zem. 
Tak si zbaľ svoje veci a môžeš ísť. 
Oprela sa chrbtom o dvere 
a vykríkla očami: 
Preboha ťa prosím, nie! 
Ale ja som raz vedel, že mám toho dosť, 
vstal som, 
zdvihol som jablko, 
zaprášené a ešte zelené, 
a položil som ho na stôl. 
Neprestávala prosiť, prišla ku stolu, 
plakala. Pozerala na mňa, utierala jablko, 
plakala. Až som jej povedal: Polož to jablko a choď! 
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v Úloha č. 2 

 
Štýl – cieľavedomý výber a usporiadanie jazykových prostriedkov. Spôsob ako sa vyjadrujeme (štýl = sloh). 
  
Druhy štýlov: 
a) objektívne štýly: odborný, administratívny 
b) subjektívne štýly: hovorový, umelecký 
c) subjektívno – objektívne štýly: publicistický, rečnícky  
 
Klasifikácia štýlov: 
a) štýly verejného styku: náučný (odborný) štýl, administratívny (úradný) štýl, publicistický (novinársky) 
štýl, rečnícky štýl, umelecký štýl 
b) štýl súkromného styku: hovorový štýl 
  
Náučný (odborný) štýl – je štýlom verejnej vedeckej komunikácie; používa sa v odborných dielach; 
rozdeľuje sa na: teoretický náučný štýl a populárno – náučný štýl; základné vlastnosti: písomnosť, 
monologickosť, verejnosť, pojmovosť, odbornosť a presnosť; využíva zložité vetné, súvetné a polovetné 
konštrukcie (napr. s činným a trpným príčastím) 
 
Administratívny (úradný) štýl – je štýlom verejnej úradnej komunikácie; písomný štýl, na úpravu existujú 
štátne normy; administratívny štýl najviac využíva informačný a opisný slohový postup (napr. zápisnica, 
životopis); základné znaky: vecnosť, knižnosť, adresnosť, stručnosť; druhy útvarov: dokumentárne – 
(zápisnica, protokol, rezolúcia, zmluva, potvrdenka, zmenka akcie, maturitný protokol, triedny katalóg ...); 
oznamovacie – (hlásenie, správa, telegram, životopis, vyhláška, prípis, objednávka, žiadosť, prihláška ...); 
heslové – (súpisy, zoznamy, prehľady, zoznam inventáru, rozvrh hodín, poštová poukážka, dotazník, 
školské vysvedčenie, expedičný prípis ...) 
 
Publicistický (novinársky) štýl – subjektívno – objektívny štýl; uplatňuje sa vo sfére žurnalistickej 
(novinárskej) komunikácie; požíva sa pri písaní správ, komentárov, fejtónov atď.; je hybridným štýlom, 
pretože využíva výrazové prostriedky náučného, umeleckého, hovorového štýlu; základné znaky: 
písomnosť, verejnosť, variabilnosť, aktualizovanosť; druhy útvarov: spravodajské útvary – správa, 
interview, riport, komuniké atď. Sú ovplyvnené administratívnym štýlom a informačným slohovým postupom; 
analytické útvary – úvodník, komentár, recenzia, posudok. Sú ovplyvnené náučným štýlom a výkladovým 
slohovým postupom; beletristické útvary – reportáž (vplyv opisného slohového postupu), fejtón (vplyv 
rozprávacieho slohového postupu. Sú ovplyvnené umeleckým štýlom;  
 
Rečnícky štýl – je štýlom ústnej komunikácie; používa sa v rétorike, využíva bohatú slovnú zásobu, jej 
cieľom je živo upútať; nie je písaný; základné znaky: ústnosť, verejnosť, sugestívnosť, adresnosť, 
názornosť;  
 
Umelecký štýl – uplatňuje sa v komunikácii slovenského umenia; používa sa pri písaní básní; funkcie: 
estetická, výchovná, náučná; základní znaky: variabilnosť, expresívnosť, metaforickosť, 
náznakovitosť, funkčná neusporiadanosť; útvary: bájka, balada, epos, román, novela, poviedka) 
 
Hovorový štýl – je to štýl súkromnej, familiárnej (rodinnej), priateľskej komunikácie; subjektívny štýl; 
realizuje sa ústne, je otvorený pre všetky slová slovnej zásoby; pre tento štýl sú typické spontánne – 
nepripravené útvary; využíva všetky slohové postupy, ale slohové útvary majú jednoduchú úroveň; 
najtypickejším útvarom je dialóg vo všetkých formách (pracovný dialóg, spor, spoločenský rozhovor), má 
aj monologické útvary, napr. rozprávanie príbehu, anekdoty, krátky jednoduchý opis, krátka úvaha v dvoch 
– troch vetách, jednoduché vysvetlenie atď.; základné vlastnosti: ústnosť, súkromnosť, situačnosť, 
stručnosť, expresívnosť. 
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Maturitné zadanie 27 
 

v Úloha č. 1 
 

Dramatická tvorba po roku 1945 prekonala podobný vývin – súvisiaci s politickou situáciou – ako 
poézia a próza. 
 Divadelná tvorba ako dôležitý prostriedok ovplyvňovania verejnej mienky bola po roku 1948 pod 
väčším ideologickým tlakom a dozorom než ostatné literárne druhy.  
Povojnoví dramatici nadväzovali na predvojnovú drámu, najmä na tvorbu J. Barča-Ivana. V 50. rokoch sa 
dostávajú do popredia komédie a veselohry. Mnohým dielam chýbalo umelecké stvárnenie, boli 
bezkonfliktné a upadali do schematizmu, šablóny. Divadelnými hrami sa predstavilo pomerne málo autorov. 
Najmä v 50-tych a v 70-tych rokoch (v období kultu osobnosti) vzniklo veľa priemerných až podpriemerných 
diel. K popredným dramatikom staršej generácie patrili napr. Štefan Králik, Peter Karvaš a Ivan Bukovčan. 

Najlepšie divadelné hry vznikli v období 60-tych rokov, v čase politického uvoľnenia, keď sa aj 
dramatici inšpirovali modernými európskymi smermi a písali hry nové obsahom a formou. Koncom 60-tych 
rokov začali pôsobiť v Bratislave dve nekonvenčné, novátorské divadlá, ktoré ovplyvnili celé generácie 
divákov, najmä z radov mladých: Divadlo Lasicu a Satinského a Radošinské naivné divadlo. Pomocou 
humoru a satiry sa snažili poukázať na morálne a spoločenské nedostatky, zosmiešniť falošne uhladený 
pohľad na minulosť a prítomnosť. Zakladateľmi, vedúcimi osobnosťami a zároveň aj autormi textov týchto 
divadelných formácií boli dramatici, herci a humoristi Milan Lasica, Julius Satinský a Stanislav Štepka 
(Milan Lasica a Július Satinský založili svoje Divadlo Lasicu a Satinského v roku 1969 a Radošinské naivné 
divadlo Stanislava Štepku pôsobilo v Bratislave od roku 1970). 

Obidve patrili k typu takzvaných „autorských divadiel“ a uplatňovali predovšetkým malé javiskové 
formy – napr. kabaret, pásmo, scénku, skeč (skeč je krátky dramatický výstup, neraz iba niekoľko minút 
trvajúci výjav so satirickým zameraním, zväčša na aktuálne udalosti, dôležitou súčasťou s. je záverečná 
pointa s prekvapivým vyznením). Charakteristickým znakom inscenácií autorských divadiel – okrem toho, že 
predvádzajú iba vlastné texty – je improvizácia a súhra s obecenstvom.  

Začiatkom 70. rokov nastáva i v umení obdobie tzv. konsolidácie, preto sa mnohí autori odmlčali. 
Socialistický orientovaná kritika sa totiž obávala, že dramatici budú písať proti socializmu, preto 
presadzovala myšlienku.  tzv. bezpečného zakotvenia v realite. V 70-tych rokoch boli najhranejšími dielami 
hry Jána Soloviča, Osvalda Záhradníka a Petra Kováčika.  
80.roky predstavujú nástup satiry (Ľ. Feldek, S. Štepka) a vznik avantgardných autorských divadiel 
(GunaGu, Stoka). V súčasnosti siahajú divadlá po autoroch, ktorých hry boli zakázané alebo sa na ne 
„zabúdalo“ 
(P. Karvaš, I. Bukovčan). V 80-tych rokoch si získali veľkú obľubu aj satirické hry s prvkami kritiky súčasnej 
politickej a spoločenskej situácie – hry Ľubomíra Feldeka, Stanislava Štepku, Milana Lasicu a Júliusa 
Satinského. 
 
 
Ivan Bukovčan (1921 – 1975) bol výraznou osobnosťou slovenskej dramatickej tvorby a hraného filmu po 
roku 1945. Vo svojich divadelných hrách smelo poukazoval na nezmyselnosť obdobia kultu osobnosti. 
V triptychu Pštrosí večierok (Maturanti sa stretávajú po 25 rokoch. Porovnávajú svoj život pred 25 rokmi, 
ale zároveň analyzujú svoj vzťah ku pánovi profesorovi, ktorý bol nespravodlivo obvinený v 50. rokoch. 
Maturanti si vyčítajú, že zo strachu, z obavy o vlastné postavenie mu nedokázali pomôcť a nakoniec ho 
zapreli. Správali sa podľa hesla: „Čo ťa nepáli, nehas“. Správali sa ako pštrosy, ktoré vopchali hlavy do 
piesku, nechcú nič vidieť ani počuť), Kým kohút nezaspieva, Zažeň vlka sa zameriava na vzťah jednotlivca 
a spoločnosti, morálnej zodpovednosti či viny za porušenie zásad humanity. Ústrednou témou hier je 
problematika stroskotania ideálov.  
 
Kým kohút nezaspieva (1969) je hra v dvoch dejstvách, ktorá sa odohráva v malom meste okupovanom 
cudzím vojskom v novembri 1944, hneď po potlačení Povstania. Názov hry je podľa časti evanjelia, kde sa 
hovorí, ako Peter – skôr než zaspieva ráno kohút – tri razy zaprel Krista. Celá hra je podobenstvom 
o ľudskej veľkosti a o zrade.  
V pivnici deportovanej židovskej rodiny sa večer postupne zíde desať ľudí. Spočiatku si myslia, že sú tam 
náhodou a až po chvíli, keď sa dozvedia, že zomrel nemecký vojak, pochopia, že sú uväznení ako 
rukojemníci. Prostredníka medzi zaistenými a veliteľom mesta majorom von Lucasom robí obchodník 
s drevom Fischl. A pretože má dobré vzťahy s majorom, ale najmä preto, že nemecký vojak bol pred 
tragickou smrťou opitý, zmenil major svoje rozhodnutie. V prípade, že sa nenájde vinník, nepríde o život 
všetkých desať rukojemníkov, ale iba jeden. Kto to bude, to dal von Lucas na rozhodnutie tým desiatim 
v pivnici. Ale možnosť záchrany deviatich životov znamenala v skutočnosti strašnú dilemu. A bola to aj 
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možnosť urobiť z ľudí zbabelcov, prašivcov a udavačov. Dočasní obyvatelia pivnice teda musia ukázať svoj 
charakter. Niektorí si zachovajú svoju ľudskú dôstojnosť, ďalší zaprú v sebe a v tých okolo seba človeka 
a jeden – holič Uhrík – sa ukáže ako Judáš. (Zabije mladého muža, čo utiekol z transportu do 
koncentračného tábora.) neunesie však ťarchu viny, neznesie pocit, že vlastne zabil v sebe svoju ľudskosť, 
a preto vyjde z pivnice a vonku ho zastrelia akoby pri pokuse o útek. (V skutočnosti to bola samovražda, 
podobná tej, čo spáchal Judáš po svojej zrade v Jeruzaleme.) 
 
Dráma Kým kohút nezaspieva sa skladá z dvoch dejstiev. Jej dej sa odohráva istej noci roku 1944 po 
potlačení Povstania v malom meste okupovanom cudzím vojskom. 
Účinkujúcimi hry sú rukojemníci, ktorých Nemci zadržia na odplatu za zabitie nemeckého vojaka a zatvoria 
ich do pivnice domu, ktorého majitelia boli deportovaní – príkaz na zaistenie desiatich obyvateľov mesta 
porušiacich zákaz vychádzania po devätnástej hodine vydal mesta, major von Lucas. 
 
Ako prvého zatknú bývalého horára Terezčáka, potom mladých zaľúbencov gymnazistku Fanku a študenta 
Ondreja a postupne ďalších: babicu Babjakovú, zverolekára dr. Šusteka, neznámeho cudzinca (v hre 
vystupuje ako Tulák), holiča Uhríka, pani lekárnikovú, učiteľa Tomku a napokon prostitútku Mariku 
Mondokovú. 
Rukojemníci spočiatku nepoznajú príčinu svojho zaistenia, považujú to za omyl, za nedorozumenie, sú 
znepokojení, ale i rozhorčení, snažia sa vzájomne si vysvetliť, prečo sa zdržiavali vonku po devätnástej 
hodine. Veria, že dostanú iba pokutu a potom ich pustia domov. Keď sa od Mariky Mondokovej, ktorú 
zadržali ako poslednú, dozvedia o zabití nemeckého vojaka, nazdávajú sa, že Nemci ich chcú len vypočuť. 
Ich nádeje schladí Tulák, podľa ktorého iste nie je náhodu, že sú pravé desiati: je to známy „zvyk“ okupantov 
– smrť jedného zo svojich pomstiť zabitím desiatich civilistov. 
Vtedy vchádza do pivnice pán Fischl, obchodník s drevom (je pôvodom Nemec a sympatizuje s okupantmi) 
– prichádza z poverenia nemeckého veliteľa, majora von Lucasa, aby im oznámil, že sú rukojemníkmi 
zadržanými na odvetu za zabitie nemeckého vojaka, ktorý strážil veliteľov dom (vlastne dom pána Fischla, 
u ktorého veliteľ býval), a že ak sa vinník do východu Slnka nenájde, budú všetci desiati popravení. 
Pán Fischl sľubuje rukojemníkom , že sa im vynasnaží pomôcť (a to i napriek tomu, že obyvatelia mesta ho 
v prvých dňoch Povstania spolu s ďalšími miestnymi Nemcami zatvorili na tri dni práve do tejto pivnice, 
vyplienili mu pílu a sklad, potom sa musel skrývať v chlieve a pomohol mu iba syn pána Terezčáka, ktorý bol 
známy svojimi sympatiami k Nemcom a ktorého neskôr zastrelili partizáni), veď „toto mesto je i jeho mestom, 
táto krajina je i jeho vlasťou a on chce po vojne  aj naďalej žiť medzi nimi v pokoji, bez výčitiek a nenávisti“. 
Zverolekár žiada Fischla, aby vysvetlil majorovi, že on je potrebný vo svojom obvode, kde hrozí epidémia 
slintavky, holič dúfa, že  mu prepustenie vybaví pán, ktorého  zvykol holiť, učiteľ sa zase prihovára za Starca 
a za babicu – mali by ich prepustiť, lebo bývalého horára zaistili ešte pred siedmou, čiže neporušil  zákaz 
vychádzania, a babica si konala iba svoju povinnosť, bola u rodičky. Fischl si všetko zapíše, sľúbi, že sa 
u majora za nich prihovorí – najmä za pána Terezčáka, ktorého syn mu voľakedy pomohol – vráti sa , len čo 
bude môcť. 
 
Po jeho odchode sa ešte viac vystupňuje napätie a nervozita medzi zadržanými. Všetci  majú strach, sú 
zúfali ešte stále však dúfajú, že im Fischl pomôže. Jedine Tulák tomu neverí, jeho názory na okupantov a ich 
prisluhovačov sú nekompromisné, nemá žiadne ilúzie a nazdáva sa, že bude lepšie, ak sa namiesto falošnej 
nádeje pripravia na smrť. 
PANI: Pán Fischl je slušný človek! 
TULÁK: Je to Nemec. 
BABICA: Ale náš! 
STAREC: Nikdy sa nestaral do politiky. Vždy len drevo... 
TULÁK: Aj šibenice sú z dreva. Aj baraky v lágroch...! 
TOMKO: Ste zaujatý. Nemám rád fanatikov! 
TULÁL: A ja zas votrelcov...! Nemám rád, keď mi cudzie čižmy chodia po dome! (Na Uhríka, Šušteka).         
             A ani takých nemám rád, čo by tú čižmu najradšej vlastnou slinou vyblýskali...! 
 
O jednej v noci prinesú rukojemníkom vojenský chlieb a vedro vody. Uhrík zbadá, že Tulák si krája chlieb 
loveckým nožom – takým istým, akým bol zabitý nemecký vojak. Obviní Tuláka, že to on zabil vojaka, vyzýva 
ho, aby povedal kto vlastne je a čo robí v meste, veď nikto ho tu nepozná. 
 
Vtom opäť vchádza do pivnice Fischl, ktorý im prináša nové správy od veliteľa. Major rozhodol, že babicu 
prepustia, ale iba vtedy, ak povie meno a adresu rodičky, aby si mohli overiť pravdivosť jej slov. Babjaková 
v pomykove prezradí, že ona vlastne nebola u rodičky, ale práve naopak, pomohla istej žene, aby nemala 
dieťa. Ani Starca neprepustia, lebo o jeho synovi sa zistilo, že v skutočnosti nedržal s Nemcami, naopak, 
vyzvedal pre partizánov. Starca táto správa veľmi poteší, je šťastný, že jeho syn nebol zradcom a že môže 
byť naňho právom hrdý. Ani holič Uhrík a zverolekár Šustek nepochodili so svojím pokusom zachrániť sa. 
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Ako poslednú si pán Fischl ponechal neho „dobrú“ správu: major po polnoci zmenil svoje rozhodnutie. Keďže 
vysvitlo, že zabitý vojak bol opitý, čo je neodpustiteľná nedisciplinovanosť, veliteľ už netrval na potrestaní 
všetkých desiatich rukojemníkov, ale iba na potrestaní jedného z nich. O tom, kto to bude, sa však musia 
rozhodnúť oni sami. 
 
Holič Uhrík oznámi Fischlovi, že to už nebude potrebné, pretože vrah je medzi nimi: je to Tulák, ktorý má 
taký istý lovecký nôž. Na jeho veľké sklamanie mu však Fischl vysvetlí, že nôž je síce taký istý, ale nemôže 
to byť vražedný nástroj, pretože ten zostal v tele nemeckého vojaka. 
 
Učiteľ  Tomko vyčíta Fischlovi, že to, čo robí major a v čom mu on pomáha, je maximálna krutosť, 
neľudskosť, a nie veľkodušnosť. Žiada Fischla, aby im dal hodinu na rozmyslenie, či ten návrh prijímajú. 
 
Po Fischlovom odchode sa situácia ešte viac zdramatizuje a vyhrotí, napätie medzi nimi postavami sa blíži 
k vrcholu. Uhrík a Šustek navrhujú, aby obeť vybrali podľa veku (naznačujú, že Starec už žil dosť a mohol by 
sa za nich obetovať) alebo podľa spoločenského postavenia (veď život prostitútky má určite menšiu hodnotu 
ako ich životy). Učiteľ zhrozene sleduje, ako mení ľudí strach o vlastný život, ako ich pripravuje o ľudskosť:  
 
ONDREJ (skočí medzi nich): Robte niečo, pán učiteľ! Už je štvrť na tri. 
TOMKO: Tušil som to...Každý bude nepriateľom každého...všetci budú proti všetkým...(Unaveno). Čo    
                môžem urobiť synu...? 
STAREC (vynorí sa z úzadia): Ráno sa blíži, už je neďaleko...V evanjeliu je napísané: Prvej než kohút  
              zaspieva, tri razy ma zaprieš.. 
TOMKO: Áno, bude to tak. Už je to tak---Zrádzame jeden druhého. Sami seba...človečenskú podobu... 
 
Ondrej, znechutený ich počínaním, sa chce obetovať a dobrovoľne sa prihlásiť, najmä aby ochránil Fanku. 
Je sklamaný ľuďmi, „chce byť človekom, nie handrou“. Tulák mu v tom zabráni a navrhuje, aby veliteľov 
návrh odmietli, veď človek má iba jednu šancu proti násiliu – zachovať si dôstojnosť a svoju ľudskú tvár. 
Uhrík a Šustek nechápu, že ak sami vyberú jedného zo svojich radov, všetci deviati sa stanú jeho vrahmi. 
Uhrík znovu ukáže svoju bezcharakternosť: navrhne, aby sa dohodli na mene niektorého zo známych 
miestnych „buričov“ proti Nemcom a aby tvrdili, že atentát spáchal on. Tulák zhnusene usúdil, že práve toto 
chce každé násilie, zlomiť človeka, aby sa plazil, aby sa stal zradcom, udavačom, červom – ako Uhrík. 
Uhrík, vyprovokovaný ostrými slovami Tuláka, v náhlom afekte vytiahne britvu a zabije ho. Všetci sú 
zhrození vraždou. Podľa Starca sa naplnili slová evanjelia – skôr než kohút zakikiríkal. Uhrík zaprel v sebe 
človeka.  
 
Opäť prichádza Fischl, pretože vypršala lehota, ktorú rukojemníci dostali na rozmyslenie. Učiteľ Tomko mu 
oznamuje, že majorov návrh odmietajú. Fischl ich žiadam aby si to ešte rozmysleli, veď odmietnutie návrhu 
môže major pokladať za urážku a môže zmeniť svoje „veľkodušné“ rozhodnutie. Kladie na stôl kľúč od 
pivnice, vysvetľuje, že všetko je dohodnuté, nebude žiadne vypočúvanie, žiadna verejná správa, stačí ak 
jeden z nich si otvorí dvere týmto kľúčom, vyjde von a začne bežať...(nedopovie, ale každému je jasné, že 
dotyčného zastrelia „na úteku“) a ostatní deviati budú slobodní. 
 
Vtedy sa Fischl od Uhríka dozvedá, že už sú iba deviati – holič tvrdí, že nezámy muž sa sám zabil (Tulák už 
predtým prezradil o sebe, že utiekol z transportu do koncentračného tábora). Podľa Fischla to menilo celú 
situáciu, veď majorova podmienka sa vlastne splnila a ons a určite nebude vyzvedať, ako ten človek zomrel. 
Napokon Marika Mondková nevydrží a vykričí pravdu – Tulák nespáchal samovraždu, zabil ho holič Uhrík. 
Fischl ju však nechce vypočuť, nechce o ničom vedieť, presviedča ich, že všetko je v poriadku, podmienka je 
splnená, všetci deviati sú zachránení. Tí, ktorí si zachovali ľudskú tvár (Tomko, Starec, Ondrej, Fanka, 
Mondoková) sa nechcú stať spolupáchateľmi Uhríka, nechcú si za takúto cenu zachrániť život. Odmietajú 
toto riešenie a znovu opakujú Fischlovi, aby povedal majorovi, že jeho návrh neprijímajú.  
 
Uhrík sa po Fischlovom odchode snaží sám seba presvedčiť, že zabitý bol určite židom, lebo takto sa mu 
zdá vlastná vina menšia – veď za žida nie je taká škoda ako za „našinca“. Keď chce prezrieť mŕtvolu, aby 
našiel nejaký dôkaz o svojej teórii, učiteľ Tomko sa nezdrží a udrie ho po tvári (ako sa sám vyjadrí, prvýkrát 
v živote udrel dospelého). 
 
Starec pripomenie Uhríkovi, že aj Judáš spáchal po svojej zrade v Jeruzaleme samovraždu. Vzýva Uhríka, 
aby aspoň raz v živote bol chlapom a vzal si kľúč. Uhrík neunesie ťarchu viny a prijíma starcov návrh – žiada 
však, aby mu jeden z prítomných kľúč vlastnoručne podal. Nikto mu ho nepodá, učiteľ sa ho snaží dokonca 
zadržať, ale Uhrík si napokon sám vezme kľúč, vybehne hore schodmi a otvorí dvere. Ľudia v pivnici začujú 
krátku dávku samopalu. 
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Hra sa končí slovami tých, ktorá predstavujú v hre ľudskosť a vyššie morálne princípy: 
 
STAREC (do ticha, tvrdo): Nie...jeho nie(Na nehybné telo Tuláka). Iba tohto človeka mi je ľúto... 
ONDREJ: Ani nevieme, kto to bol... 
TOMKO (ticho): Bol to pútnik na ceste. ..(Zahľadí sa hore do tmy schodov – na poslednú cestu Uhríka.) Boli 
to naši...bratia...naši nešťastní ľudskí bratia. 
 
 
Peter Karvaš (1920 – 1999) 
Polnočná omša 
Dráma z obdobia 2. svetovej vojny. Dej sa odohráva na Vianoce 1944 v povstaleckej oblasti v rodine 
Kubišovcov. Autor sa snaží odpovedať na otázku, prečo sa jedni postavia zlu a druhí sú ochotní slúžiť mu. 
V rodine Kubišovcov majú dvoch odlišných synov: Mariána – gardistu a Jurka – partizána. Počas jednej 
razie na partizánov, ktorej velí Marián, sa Jurovi podarí utiecť. Nemecký veliteľ Brecker nariadi domové 
prehliadky. Je častým hosťom u Kubišovcov, ale netuší, že hľadaný partizán je ich mladší syn. Koketuje s ich 
dcérou Angelou, ktorá je síce vydatá, ale nie šťastná, a aj ona s ním flirtuje. Ranený Jurko hľadá pomoc 
doma. Ukryjú ho teda na povale. Marián žiada, aby odišiel, ale Angela mu zoženie pomoc – ošetrí ho Katka, 
ktorá je doňho dávno zaľúbená. Toto všetko sa deje počas príprav a samotnej štedrej večere. Nemci 
prehľadávajú aj Kubišovcov, ale Brecker hliadku odvolá a všetci odídu do kostola. Miestny farár pod 
nátlakom vyzradí Breckerovi Jurov úkryt. Nemci ho chytia a vlastná rodina ho zaprie. Potom už len v diaľke 
počujú vražedné výstrely. Keď dedinu oslobodzujú ruskí partizáni a hľadajú fašistov a zradcov, Katka, ktorá 
sa k nim po Jurkovej  smrti pridala, zachráni celú Kubišovskú rodinu tým, že o nich nepovie, že sú fašisti.  
 
 
Osvald Záhradník 
Debutoval hrou Sólo pre bicie (hodiny) – zobrazuje svet penzistov a svet mladých. Penzisti sa stretávajú, 
spomínajú na minulosť, na svoje skúsenosti. Penzista Reiner, ktorý je obklopený hodinami, spomína ako sa 
cisár Maximilián pokúšal napraviť dva tucty hodín, aby išli rovnako. Pretože sa mu to nepodarilo, vyvodzoval 
z toho, že sa nedá zladiť ani konanie miliónov ľudí, nemožno dosiahnuť aby rovnako mysleli a konali. 
Pointou pri odhaľovaní tajomstiev je obsah kufra starej pani Contiovej. Nosí v ňom svadobné šaty, hoci 
nebola vydatá a sníva o svojom domnelom synovi. Oslava jej narodenín sa končí tragicky. Telefonicky sa 
rozpráva so svojím neskutočným synom, hoci všetci ostatní vedia, že to je len hra, aby mala radosť. Keď sa 
zdanie má stať skutočnosťou, pani Contiová dostáva srdcový záchvat od dojatia a odvážajú ju do 
nemocnice. Hoci starí ľudia nechápu dnešný svet, všetkých spája vlastný svet, ktorý si bránia. Dvojica 
mladých, ktorí v hre vystupujú, žije v ilúzii o budúcnosti. Oba tieto svety nestoja proti sebe, ale popri sebe. 
 
 

v Úloha č. 2 
 
 Administratívny štýl je štýl verejnej úradnej komunikácie, je zameraný na fakty. Funkciou 
administratívneho štýlu je sprostredkovať príjemcovi presné údaje, fakty, bez doplňujúcich a vysvetľujúcich 
detailov. Niektoré útvary (alebo ich časti) podliehajú požiadavkám štátnej normy.  
 V administratívnom štýle sú autor a adresát známi, ale neosobní. Základným znakom 
administratívneho štýlu je strohosť, vecnosť, presnosť. Administratívne texty neobsahujú nijaké znaky 
subjektívneho pohľadu. Pozostávajú  predovšetkým z presných údajov.  
 Každý z nás musí občas niečo úradne zariadiť, oznámiť a pod. Na tento účel slúžia väčšinou 
predpísané formuláre, kde sa dôležité údaje dopĺňajú heslovito do príslušných kolónok, a to obvykle 
paličkovým písmom. V takýchto prípadoch sa vyjadrujeme stručne, napríklad vynechávame slovesá. 
 Administratívny štýl najviac využíva informačný a opisný slohový postup (napr. zápisnica, životopis. 
Základné znaky administratívneho štýlu: 

- vecnosť (využíva pojmové nepríznakové slová, odborné názvy), 
- knižnosť (vety sú oznamovacie, komplikované zložené súvetia), 
- adresnosť (administratívne útvary majú konkrétneho príjemcu, adresáta), 
- stručnosť (útvary podávajú stručnú informáciu bez vysvetľovania – oznam, pozvánka). 

 
Medzi útvary administratívneho štýlu patrí: protokol, zápis, žiadosť, životopis, odborný posudok, úradný 
list, obežník, objednávka, úradná správa, oznámenie, inzerát, vyhláška, zákon, smernica, vyhlásenie. 
 
 
 
 
 



Poznámky zo študentského portálu Zones.sk – Zóny pre každého študenta         www.zones.sk  

 
	 - 123 - 

 
 

Maturitné zadanie 28 
 

v Úloha č. 1 
 
 Najvšeobecnejšia definícia umenia hovorí, že je to osobitná forma spoločenského vedomia 
a špecifický odraz, poznanie a pretváranie skutočnosti. Je to aj súhrn umeleckých diel vytváraných v procese 
umeleckej činnosti, ktorá má svoje zákonitosti, pravidlá a normy.  
 Umenie je vnútorne značne diferencované: výtvarné umenie, slovesné umenie, hudba, divadelné 
umenie.  
 Literatúra ako umenie (slovesné umenie) je jedným z najstarších a najrozvinutejších umení. Jej 
začiatky spadajú do antického Grécka.  
 Literatúra (z lat. littera – písmeno) zahrňuje všetky diela, ktoré pri zobrazovaní skutočnosti 
používajú ako hlavnú formu prejavu jazyk. Podľa toho, ako sa s jazykom narába, akým spôsobom sa v lit. 
diele skutočnosť odráža, hovoríme o vecnej a umeleckej literatúre. 
 

Ø Vecná literatúra je súhrn všetkých písomných prejavov okrem lit. umeleckej. Delíme ju na odbornú, 
publicistickú a administratívnu. Jej charakteristickou črtou je presnosť a jednoznačnosť vo 
vyjadrovaní a jej cieľom je sprostredkovať nové poznatky, poučenia, informácie a podobne. 

Ø Umelecká literatúra zobrazuje skutočnosť prostredníctvom umeleckých obrazov a má o skutočnosti 
nielen vypovedať, ale má vyvolať aj pocit krásna. Podľa pôvodu delíme umeleckú literatúru na 
ľudovú a umelú. 

Ø Ľudová slovesnosť je staršia, vytvárala sa ešte pred vznikom písma. Šírila sa a zachovala sa 
ústnym podaním. Autor bol anonymný. 

Ø Umelá literatúra tvoria ju všetky ostatné diela, ktorých pôvodca je známy.  
 

 Spisovateľ pri písaní literárneho diela vychádza z poznania skutočnosti a poznanie tejto skutočnosti 
potom v literárnom diele prostredníctvom umeleckých obrazov sprostredkuje aj čitateľom. Literatúra plní 
funkciu poznávaciu, no spisovateľ pri zobrazení skutočnosti vyslovuje aj svoje hodnotenie skutočnosti, svoj 
súhlas alebo nesúhlas s ňou, vykreslí hrdinov, ktorí nás zaujmú, chceli by sme sa im podobať, alebo nás 
odpudzujú, nechceli by sme byť takí ako oni. 
 Každý slovesný prejav má v podstate tri funkcie, funkciu informačnú, formujúcu a estetickú. 
Podľa toho, ktorá z týchto funkcií má v konkrétnom diele dominantné postavenie, môžeme určiť, o aké dielo 
ide. Informačná funkcia je dominantná v textoch odbornej literatúry, ktoré usilujú o sprostredkovanie určitého 
množstva vecných informácií. V publicistickom texte vnímame formujúcu funkciu ako dominantnú, lebo autor 
sa snaží príjemcu textu presvedčiť o nejakej skutočnosti. Funkcia estetická je základnou funkciou krásnej  
(umeleckej) literatúry – beletrie. Pomenovanie krásna literatúra sa pritom vzťahuje tak na umeleckú 
literatúru, ako aj na diela patriace do okruhov jednotlivých podsystémov.  
 Populárna literatúra je založená na dejovosti, emocionálnosti a senzačnosti. Charakteristickým 
znakom je zameranosť na neobyčajné životné osudy a hrdinstvá. 
 Dobrodružná literatúra predstavuje diela, ktoré sa vyznačujú pútavým, dramatickým dejom so silne 
zdôraznenými motívmi nebezpečenstva.  
 Literatúra faktu má prevahu poznávacej funkcie. Ide v nej o spracovanie vedeckých materiálov, 
faktov, historických i súčasných udalostí, skutkov, objavov. Ocitá sa na rozhraní medzi umeleckou a vecnou 
literatúrou.  
 Science-fiction (vedeckofantastická literatúra) stvárňuje udalosti, ktoré sa ešte neodohrali, no sú 
pravdepodobné z hľadiska ľudského vývoja.  
 Literatúra pre deti a mládež sa orientuje na tvorbu pre vekovo ohraničený okruh čitateľov – deti 
a mládež – spravidla do 14/15 rokov. 
 Slovesný folklór je súhrnom ľudovej kultúry, predovšetkým kultúry dedinského človeka.  
 Pod pojmom svetová literatúra rozumieme súhrn diel rôznych literatúr, ktoré sa pre svoje umelecké 
kvality a univerzálne ľudské obsahy stali spoločným majetkom celého ľudstva. Ide o diela spisovateľov, ktorí 
sa vynímajú nad svoj čas a priestor (Sofokles, W. Shakespeare, H. Balzac, L.N. Tolstoj a ďalší). 
 Pomenovanie európska literatúra vzniklo najmä vďaka zjednocujúcim sa politickým, ekonomickým, 
spoločenským a kultúrnym snahám Európy. Túto literatúru chápeme ako súhrn literatúr, ktoré neboli 
navzájom vždy späté, ale vyrástli zo spoločného ducha. 
 Národná literatúra je súbor všetkých pôvodných literárnych diel, ktoré napísali autori jedného 
národného spoločenstva. Patria do nej literárne diela vytvorené v minulosti, ako aj v súčasnosti.  
 Literatúra je bytostne spojená s národom, s jeho životom a osudom. Vždy sa snažila v duchu 
vlastných možností aj v nepriaznivých podmienkach pomáhať.  
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Literárne druhy 
- literárny druh je nadradeným pojmom pre jednotlivé žánre, 
- literárne druhy sa zakladajú na lyrickej, epickej a dramatickej povahe textu, 
- poznáme tri základné literárne druhy: lyrika, epika, dráma. 
Lyrika – óda, elégia, idyla, žalm, pieseň a iné. 
Epika – epos, balada, poviedka, novela, román, rozprávka a iné. 
Dráma – tragédia, komédia, veselohra a iné. 

 
Literárne žánre 

- súhrnný názov pre určité skupiny literárnych diel, ktoré majú spoločné tematické, kompozičné 
a štylistické znaky, 

- v rámci každého literárneho druhu možno vyčleniť množstvo literárnych žánrov. 
 
 

v Úloha č. 2 
 

Ak hovoríme o umeleckom štýle, máme na mysli predovšetkým jeho funkciu v slovesnej tvorbe, hoci 
jednotlivé funkcie sa často rôznym spôsobom prekrývajú a dopĺňajú.  

Umelecký jazykový štýl je subjektívny a uplatňuje sa v komunikácii slovesného umenia.  
Funkcie umeleckého štýlu: 
4. estetická (umelecký prejav pôsobí na city prijímateľa kladne alebo záporne;  konfrontácia krásneho 

a škaredého, komického a tragického, vznešeného a prízemného atď.), 
5. výchovná (umelecký prejav obohacuje vnútro čitateľa, vzbudzuje sympatie alebo antipatiu k postave, 

posilňuje oceňovanie dobra atď.), 
6. náučná (prináša informácie o minulých storočiach, ba i tisícročiach, o nových krajinách, o národoch 

a ich životnom štýle, napr. vedecko-fantastická literatúra, cestopisy, biografické romány). 
 
Základné znaky umeleckého štýlu: 

- ako jediný využíva lexiku národného  jazyka v celej šírke; 
- používa príznakové slová v celom rozsahu, využíva modalitu vety; 
- v texte nemôžeme chápať každé slovo doslovne, využíva metaforu, metonymiu, využíva fantáziu 

a obrazotvornosť v obsahu diel; 
- nevypovedanie plného významu, napr. v poézii, nejednoznačnosť významu, vyžadovanie aktívneho 

prístupu čitateľa, vťahovanie čitateľa do deja, význam slova záleží od kontextu – oheň znamená 
vášeň, silný alkohol, temperament, oheň... 

- narúša časové a priestorové zákonitosti napr. v sci-fi; rozprávanie príbehu bez konca atď. 
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Maturitné zadanie 29 
 

v Úloha č. 1 
 

• Romain Rolland (1866 – 1944) 
Prozaik, dramatik a publicista, nositeľ nobelovej ceny.  
 
Peter a Lucia 
Protivojnová psychologická novela. Dej sa odohráva v Paríži, teda nie na fronte, od stredy večera 30. 1. do 
Veľkonočného piatka 29. 3. 1918. Inšpirovalo ho nemecké bombardovanie Paríža na Veľký piatok 1918, 
ktorého obeťami boli aj viacerí Rollandovi priatelia. Príbeh je vystavaný na kontraste vojnovej reality 
a intímneho sveta Petra a Lucie. Odhaľuje nezmyselnosť vojny, ktorá ničí životy a jeho najkrajšie hodnoty. 
Novela rozpráva o zrodení a rozvíjaní sa lásky meštianskeho syna, osemnásťročného Petra a dcéry 
robotníčky v továrni, nedoštudovanej výtvarníčky Lucie. Po náhodnom stretnutí v metre, v ktorom zažijú 
bombardovanie, vzklíči medzi nimi náklonnosť. Ťaživé problémy vojny (poplachy, Petra do pol roka čaká 
odvod) ustupujú pred rozvíjajúcim sa vzťahom milencov. Peter a Lucia žijú iba svojimi nežnými citmi plnými 
snov. Vo Veľkonočnom týždni má ich láska vyvrcholiť. Pri organovom koncerte na Veľký piatok v Chráme sv. 
Gervaisa však počas náletu umierajú v jeho troskách v poslednom roku vojny. Ich smrť je rovanko 
nezmyselná ako celá vojna. Autor je k hrdinom láskavý, necháva ich zomrieť spolu, aby boli šťastní aj 
v okamihu smrti. 
 

• Ernest Hemingway (1899 – 1961) 
Medzi hlavných predstaviteľov stratenej generácie patril Ernest Hemingway (1898 – 1961). Ako 
dobrovoľníka Červeného kríža ho v Taliansku ťažko zranili. Po vojne pôsobil ako zahraničný spravodajca, 
cestoval po Európe. Počas druhej svetovej vojny sa zdržiaval na Kube, kde aj zostal žiť. Zdravotné problémy 
a depresie ho dohnali k samovražde.  
Jeho dielo, v ktorom sa stretávali popri sebe romantické i realistické prvky, prekročilo veľmi rýchlo hranice 
americkej literatúry a aktívne sa podieľalo na formovaní novodobého svetového románu, novely a poviedky. 
Vo svojej tvorbe sa opiera o autobiografické zážitky a skúsenosti (Zbohom zbraniam, Komu zvonia do 
hrobu, Starec a more – novela, za jej nové umelecké kvality bol vyznamenaný Nobelovou cenou; a i.). 
Zbohom zbraniam  
Americký dobrovoľník v talianskej armáde poručík Frederik Henry pomáha počas 1. svetovej vojny ako 
veliteľ vodičov sanitiek na taliansko-rakúskej frontovej línii v severnom Taliansku. Jeho taliansky priateľ, 
vojenský chirurg Rinaldi ho zoznám s anglickou zdravotnou sestrou Catherine Barkleyovou. Minometná 
strela Henrymu spôsobí ťažké zranenie nohy a poručík je dopravený do frontorvého zázemia, do americkej 
nemocnice v Miláne. Tam sa znovu stretáva s Catherine, ktorá bola prevelená do milánskej nemocnice. 
Počas rehabilitačného pobytu v Miláne vznikne medzi nimi ľúbostný vzťah, ktorý je prerušený Henryho 
návratom na front. V čase, keď talianska armáda ustupuje do vnútrozemia pred rakúsko-nemeckou 
ofenzívou, príde k čistkám v dôstojníckom zbore. Obvinený je i Frederik Henry a odsúdia ho na smrť 
zastrelením. V nestráženom okamihu Frederik utečie. Vyhľadá Catherine v severotalianskom letovisku 
Stresa a spoločne odvážne utekajú pred talianskou vojenskou políciou na loďke cez jazero do neutrálneho 
Švajčiarska. Catherine už vtedy čaká s Frederikom dieťa. Niekoľkomesačnú idylu ich spoločného života vo 
Švajčiarsku ďaleko od frontových bojov ukončí ťažký pôrod, pri ktorom zomrie ich dieeťa i milovaná 
Catherine. 
Hemingway v románe obžalúva vojnu, ktorej krutosť je nepredstaviteľná. Láska v tejto dobe nemá nádej na 
prežitie. Nezmyselné zabíjanie, v ktorého strede prežívajú Henry a Catherine svoju ľúbostnú idylu, 
v podstate cestu k záchrane pred vojnovými hrôzami. 
 
 

• Rudolf Jašík (1919 – 1960)  
Námestie svätej Alžbety 
 
Bol vynikajúcim prozaikom. Jeho knihy boli preložené do viacerých jazykov, okrem iných i do angličtiny, 
nemčiny, francúzštiny a španielčiny. Svojou tvorbou nadviazal na tradíciu slovenskej lyrizovanej prózy. 
Charakteristickým znakom jeho románov a noviel je lyrickosť a baladickosť. Presvedčivo stvárňoval 
charaktery a dôraz kládol na psychológiu postáv. V roku 1955 začal Jašík písať kroniku mesta Nitry a pri 
tejto práci sa mu dostal do rúk zaujímavý dokumentárny materiál z čias 2. svetovej vojny, ktorý mu poskytol 
námet pre román-baladu Námestie svätej Alžbety (1958).  
 Tento román je obžalobou krutosti a neľudskosti fašizmu, ktorý sa postavil proti láske dvoch 
mladých, čistých ľudí – Igora a Evy. Dej románu sa zväčša odohráva na predmestí „mesta pod viničným 
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vrchom“ (Nitry) – na Námestí svätej Alžbety. Aj sem, na túto celkom obyčajnú mestskú perifériu, sa doplazil 
strašný vojnový čas, aby ju zašpinil svojimi novými, neľudskými manierami, ktorým sa honosne hovorilo 
zákony. 
 Prvé, čím sa prejavil fašistický čas, bolo značkovanie Židov. Každý z nich musel povinne nosiť na 
hrudi žltú Dávidovu hviezdu. Osemnásťročný Igor, ktorý veľmi miluje svoje dievča, nechce dovoliť, aby nosilo 
hviezdu. Povedal, že iba kone sa značkujú, nie ľudia, a preto hviezdu roztrhal. Ale Eva vie, že nosenie žltej 
hviezdy je len malý kúsok toho, čo čaká v budúcnosti Židov. Oveľa horšie znáša svoje ľudské pokorenie Evin 
otec. Psychicky sa zrútil, celkom rezignoval. Jeho život už prestal byť životom, je to len apatické čakanie na 
tragický koniec.  
 Ale nie sú to len Nemci, čo rozsievajú medzi ľudí rasovú nenávisť. K Nemcom sa pridávajú aj 
niektorí ľudia zo Slovenska, aj z Námestia svätej Alžbety.  
 Igor sa začne báť o Evu. Dopočuje sa, že tí Židia, čo sa dajú pokrstiť, sa môžu zachrániť. Preto ide 
za farárom a prosí ho o krst pre Evu. Farár najprv váha, ale nakoniec súhlasí. Pýta však za to od Evinho 
otca desaťtisíc. Samko však nemá toľko peňazí. V tej chvíli prejaví svoju veľkorysosť Maxi, tiež Žid. Predá 
koňa, základ svojho živobytia, a utŕžené peniaze dá Igorovi. Ale už je neskoro. Vtedy sľúbi Igorovi pomoc 
jeho sused obuvník Maguš. Eva sa má ísť schovať niekde na samotu, na horniaky. 
 Útek však zmarili Nemci. Deň pred Eviným útekom urobili v meste záťah a chodili po domoch, kde 
žili Židia a vyberali si svoje obete. Jednou z nich bola aj Eva... Skupinu Židov vedú do vlaku so 
zadrôtovanými oknami. Eva však s transportom neodíde. Zasiahne ju dávka zo samopalu, pretože chcela 
odniesť mŕtve dieťa, aby ho nerozšliapali čižmy fašistov. 
 Postava Evy strácala v príbehu postupne svoje ľudské črty a vlastnosti a menila sa na symbol lásky. 
A tak, hoci Igorovu milú, Evu, zabili, láska ostala živá, lebo láska je nesmrteľná. 
 

• Ján Otčenášek 
Romeo, Júlia a tma 
 
Novela o tragickej láske dvoch mladučkých Čechov, študenta Pavla a židovského dievčaťa Ester, tvorená 
úvodom a trinástimi kapitolkami. Popri dvojici hlavných hrdinov vystupuje v nej fyzicky najsilnejší partner - 
tma. Nemá tu iba symbolický význam dobového ovzdušia pod fašistickou nadvládou, ale je aj 
charakteristickým prírodným motívom pri ich stretnutiach . Nedovoľuje im vychutnať čaro vzájomnej blízkosti 
a hĺbku vzájomných citov.  
Hlavné postavy 
Pavel – maturant, Ester, Pavlovi rodičia, Reisek, tovariš Čapek 
Dej sa sústreďuje do obdobia druhej svetovej vojny. 18–ročný Pavel, študent posledného ročníka strednej 
školy, syn až príliš starostlivých, takmer 60-ročných rodičov sa v jeden deň vychystal do kina a keďže mal 
ešte čas ( lebo„na týždenník pred filmom aj tak nikto nechodí“), sadol si v parku na lavičku. A tam sa stretli. 
Pavel si až po chvíli uvedomil, že sedí vedľa dievčiny. Zapálil si cigaretu a uvedomil si, že dievča plače. 
Dokonca si všimol Dávidovu hviezdu a nápis JUDE na jej kabátiku. Spočiatku sa s ním nechcela rozprávať, 
ale veľký smútok a potreba vyrozprávať sa jej rozviazala jazyk : jej rodičov odviezli do Terezína – do 
koncentračného tábora a ona sa mala práve v ten deň ráno hlásiť na úrade, aby tam zaviedli aj zvyšných 
Židov. Bála sa, a preto sa radšej rozhodla sedieť v parku. Nevedela, či jej rodičia ešte žijú, čo by s ňou bolo v 
Terezíne a ani to, kde sa teraz podeje. Pavel ju zrazu vzal za plecia a odviedol ju neďaleko, do svojej 
izbietky nad otcovou krajčírskou dielňou.  
 
Ubezpečil ju, že tam sa jej nemôže nič stať. Až vtedy mu dievčina prezradila svoje meno – Estrer. Poučil ju, 
aby sa snažila prežívať tam veľmi potichu, tak aby sa o nej nikto z domu nedozvedel. Práve v tomto čase 
(27.5.1942) bol v Prahe spáchaný atentát na ríšskeho protektora Heydricha. Nemci prehľadávali domy. 
Pavel Ester nosil jedlo a pitie z domu, a to aj napriek tomu, že jeho rodičia to nevedeli a Pavel si musel v 
týchto zlých časoch sám odtŕhať od úst. Dennodenne ju navštevoval a medzi mladými ľuďmi vnikala láska. 
Už po niekoľkých dňoch Esterino pobytu v komôrke sa pobozkali : 
 
„ Prečo mlčíš?“ vysotil zastreným hlasom. „Povedz niečo!“ Hodil sa k nej, uvzato ju mocne chytil za plecia; 
nerozumel sám sebe. Vylomiť, vytrhnúť ju z tej nehybnosti sklamania.....A nevnímal ani, čo v tom zlom 
okamihu hovorí. Chuchvalec viet pretrhnutých v polovici sa mu samé rinuli z úst. „Ty...počuješ..! Neplač, 
nesmieš plakať! Ja...“ Pobozkal ju. Nešikovne, chlapčensky. Trhla hlavou a pery sa mu zviezli po jej tvári, ale 
nevzdal sa, kým jej ústa nezastihol. Topila sa pod jeho dotykom, jej dych mu omýval tvár. 
 
Rodičia tušili, že s Pavlom nie je všetko v poriadku. Jedával vždy v izbe, neskoro chodieval domov a prestal 
sa učiť, hoci ho čoskoro čakala maturita. Pavel sa ale rozhodol, že ich nebude ohrozovať a nepovedal im to. 
Raz ráno, keď počúval rozhlas, začul oznam o tom, že po 21. hodine je zakázané vychádzať von z domu a 
aj to, že ten, kto by akokoľvek napomáhal Židom, bude zastrelený. Samozrejme, že sa tohto oznamu 
naľakal, ale ako si uvedomil, bolo už neskoro niečo napravovať a navyše bol do Ester úprimne zamilovaný, 
rovnako ako ona do neho. Ale Pavel jej neprezradil, aké nebezpečenstvo hrozí jej a aj jemu: Musí voľačo 
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urobiť! Čo? Oženiť sa s ňou, hoci! A malo by to význam? Opatrne sa na túto naivnú možnosť informoval. 
Nie, je to zbytočné! Ona je už mimo hocakého zákona. Prestal čítať a aj hviezdy ho prestali zaujímať. Čo 
teraz s nimi? Čo je ma do nich, keď vlastný život nemôžem v rukách udržať.Ester sa ale čoskoro dozvedela 
o tom, čo im a najmä Pavlovi hrozí (keď raz nechtiac zapla rádio). "Ja viem všetko, počuješ? – všetko... aj to, 
že ťa zastrelia, keď ma tu nájdu, aj tvojho otca a mamu, všetkých.  
 
Chce sa mi kričať strachom.. nad sebou.. Ale to sa nesmie stať..." V rovnakom dome býval aj Rejsek, ktorý 
pomáhal Nemcom, hoci vo vojne prišiel o syna. Rejsek vedel o Ester a nakreslil na jej dvere židovskú 
hviezdu. Pavel sa o Ester bál a dohodol sa s otcom, ktorý prišiel na synovo tajomstvo. že odvezú Ester na 
dedinu k tete. V tú noc sa Pavel veľmi bál. Všade bolo počuť výstrely. Rejsek sa v tú noc opil a chcel Ester 
vydať Nemcom. Neznámy muž jej pomohol, keď opitý Rejsek vtrhol do jej komôrky. Neznámy jej chcel 
pomôcť aj potom, ale ona ušla. Ester zabijú, keď prechádza cez mesto. „Ako ďalej? Cesta už nie je. Stratila 
sa pred nohami. Ako by po dňoch zbytočného hľadania došiel až tam, kde končí obzor. Ale ty musíš žiť, 
počuje hlas. Odkiaľ prichádza?“ Túto povinnosť žiť mu zanechala ako odkaz Ester. A takto, ako varovný 
výkrik, hrôza a výstraha zároveň vyznieva celok novely Romeo, Júlie a tma. 
 
 

v Úloha č. 2 
 
 
Interview je štylizovaný druh správy, ktorý má podobu dialógu. Jeho úlohou je predstaviť nejakú osobnosť 
a zároveň autenticky informovať o závažných faktoch. Redaktor, ktorý zadáva otázky a usmerňuje rozhovor, 
má stáť v pozadí (aj v prípade, keď kladie provokujúce otázky), poslucháč alebo čitateľ by jeho prítomnosť 
nemal pociťovať ako dominujúci prvok, váha interview by mala byť na odpovediach. Môže sa uskutčňovať 
ústnou (elektronické médiá) aj písomnou formou (tlač). 
 
Ukážka interview 
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Maturitné zadanie 30 
 

v Úloha č. 1 
 
 
 Problematike literárnych druhov a žánrov sa venuje v rámci teórie literatúry tzv. genológia. Umelecké 
literárne diela sa vyznačujú niektorými spoločnými znakmi, podľa ktorých ich delíme na tri základné druhy: 
lyrika, epika a dráma. Aj tieto žánre sú ďalej diferencované na žánrové varianty. Jednotlivé žánre 
podliehajú vývoju a premenám v rámci jednotlivých literárnych smerov a tvorby samotných autorov. Môžu sa 
realizovať na hraniciach viacerých literárnych druhov. 
 

1) Lyrika (názov slova lyrika vznikol v antickom Grécku zo slova lýra, ktoré označovalo hudobný 
nástroj, pomocou ktorého Gréci sprevádzali svoje piesne)  

  – je literárny druh, ktorý nemá dej. V lyrických dielach autor priamo vyjadruje svoje city, myšlienky 
 a nálady. Najčastejšie sú veršované. Podľa obsahu poznáme lyriku osobnú, úvahovú, spoločenskú, 
 prírodnú a podobne. Najznámejšie lyrické druhové útvary sú: 

• pieseň (kratšia báseň s pravidelným rytmom a výrazným rýmom),  
• óda (oslavná báseň),  
• elégia (žalospev),  
• epigram (satirická báseň), 
• sonet (pozostáva zo 14 veršov, ktoré sú obyčajne rozdelené na dve štvorveršové a dve 

trojveršové strofy), 
• lyrickoepická báseň (prelínajú sa v nej lyrické a epické prvky, epická časť sa vyznačuje 

dejovosťou, ale dominuje autorov vzťah k deju, reflexívne prvky a opis prírody), 
• hymnus, poéma, pásmo. 

 
2) Epika - je literárny druh založený na dejovosti, rozprávaní príbehu; podľa rozsahu sa člení na veľkú, 

strednú a malú epiku. Charakteristickými znakmi literárneho druhu sú: próza, dejovosť, minulý čas, 
dialogickosť. 
• epos je veľká epická forma, ktorá vznikla ešte v antickej literatúre, témou je významná udalosť, 

významný problém doby, do deja môžu zasahovať bohovia, 
• román je prozaický text so zložitou výstavbou, jeho dej sa obyčajne odohráva v dlhšom 

časovom rozpätí, okrem hlavnej dejovej línie je tu veľa epizód, okrem hlavného hrdinu tu 
vystupuje aj veľa vedľajších postáv, 

• kronika zachytáva udalosti v časovom slede, 
• novela tvorí medzistupeň medzi malou a veľkou lyrikou, má presne vymedzenú kompozíciu, 

vyznačuje sa krátkosťou, prozaickou formou a reálnym postojom ku skutočnosti, má jednu 
základnú líniu, 

• poviedka obyčajne stvárňuje udalosť zo života človeka, má jednoduchý dej, ktorý prebieha 
pomalšie, má menší počet postáv, 

• legenda je veršovaný alebo prozaický útvar s náboženskou tematikou, hlavnou postavou je 
vždy svätec, 

• rozprávka je pôvodne útvar ľudovej slovesnosti a rozpráva vymyslený dej, v ktorom vystupujú 
nadprirodzené bytosti, 

• povesť rozpráva o živote hrdinov, o rôznych udalostiach vzťahujúcich sa na určitú osobu, 
miesto, čas, má ľudový pôvod, 

• balada je žáner so smutným až pochmúrnym dejom, zvyčajne sa končí tragicky, pôvod má 
v ľudovej slovesnosti, 

• báj (mýtus) je príbeh v ktorom zaznamenali ľudia dávnych dôb svoje predstavy o vzniku sveta 
a človeka, o prírodných javoch, o živote pozemskom i posmrtnom, 

• bájka je krátky veršovaný alebo prozaický príbeh, v ktorom zvieratá, rastliny s ľudskými 
vlastnosťami alebo veci konajú ako ľudia, bájka obsahuje mravné ponaučenie, 

• anekdota je najmenší epický útvar o skutočnej alebo vymyslenej udalosti, má neočakávaný 
záver s humorným vyznením, podmienkou obrej anekdoty je krátky rozsah, vtip a nečakaná 
pointa, 

• cestopis, esej, fejtón. 
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3) Dráma - je literárny druh, ktorý má (rovnako ako epika) dej. Dráma je určená na predvádzanie na 
javisku. Hra sa člení na dejstvá, scény (výmena osôb na scéne) a výstupy (zmena počtu osôb). 
Základnými žánrami sú tragédia a komédia. Charakteristickými znakmi literárneho druhu sú: verš 
alebo próza, dejovosť, prítomný čas, dialogickosť, dianie, akčnosť. 

 Dráma využíva okrem textu (scenár) aj zvukové prostriedky, pohybovú zložku a iné prostriedky 
(dekorácie, rekvizity, svetlo, hudba). Dráma je najkomplikovanejším literárnym druhom, v ktorom herec 
oživuje, stvárňuje, dáva jej konečnú podobu.  
Fázy dramatického diela: expozícia (úvodná časť, zoznámenie sa s prostredím a postavami), kolízia 
(zápletka), kríza (konflikt medzi hlavnými postavami, vyvrcholenie), peripetia (nečakaný dejový obrat), 
katastrofa (riešenie konfliktu, rozuzlenie). 

• tragédia (hra s vážnou tematikou, silnými hrdinami a tragickým zakončením), 
• komédia/ veselohra (vyniká tu veselosť, humor, postavy si robia žarty aj zo seba), 
• činohra (hra zobrazujúca vážne spoločenské problémy, nemusí sa končiť tragicky), 
• opera (dramatický žáner, v ktorom je spojený dramatický text s hudbou), 
• opereta (hovorený a spievaný text), 
• rozhlasová hra, televízna hra. 

 
Replika je prehovor jednej postavy v texte. 
Premiéra je prvé predstavenie hry. 
Repríza je opakované predstavenie. 
Derniéra je posledné predstavenie hry. 
 
 

v Úloha č. 2 
 
Podľa zloženia rozoznávame: 

a) prvotné (neodvodené) slová – nemajú ani predponu ani príponu: chlap, let, syn 
b) odvodené slová – tvoria sa z koreňa slov pomocou predpony alebo prípony: chlap-ský, vý-let,  
                                     na-let-ieť, syn-ček 
c) zložené slová – skladajú sa aspoň z dvoch slovných základov: holohlavý, zemeguľa, pravdovravný,                   

                kníhkupectvo, moreplavec, minisukňa 
d) skratky a značky – atď., PhDr., SĽUK, m, Cu 
e) ustálené spojenia – združené pomenovania (hoci aj viacslovné, má jeden význam: minerálna voda, 

                       triedna kniha, ľahká atletika) 
                                     – frazeologické jednotky (majú ustálenú podobu vety a ako celok majú obrazný    
                                   charakter; patria sem aj príslovia a porekadlá: predať vec za babku, chytiť   
                                   rozum do hrsti, drať školské lavice) 

 
Spôsoby tvorenia slov: 

Odvodzovaním 
Najčastejším spôsobom obohacovania slovnej zásoby je odvodzovanie. Odvodené slová sa tvoria zo 
základového slova. Odvodené slovo sa skladá zo slovotvorného základu (SZ), slovotvornej predpony 
alebo slovotvornej prípony (alebo obidvoch súčasne). 
Skladaním 
Spojenie dvoch slov alebo dvoch slovotvorných základov do jedného zloženého slova (more-plavec,  
zem-e-guľa, vod-o-vod). 
Spájaním slov 
Spájanie slov do združených pomenovaní (materská škola, zoologická záhrada). 
Skracovanie slov 
Skracovaním slov vznikajú skratky a značky. 
Skratky – jedno alebo niekoľko začiatočných písmen slova. Za skratkami píšeme bodku (strana – s., 
napríklad – napr.). 
Značky – zvyčajne tvoria prvé písmená slov viacslovného pomenovania. V značkách píšeme veľké 
písmená a nepíšeme za nimi bodku (SAV – Slovenská akadémia vied, SR – Slovenská republika). 
Prenášanie významu 
- metaforicky (hlava - hlava štátu, kapustná hlava) 
- metonymicky (čítať Kukučína, počúvať Bacha). 

  Preberanie slov  
 Preberaním slov z cudzích jazykov. 
 


