
Jazyková a štylistická zložka 
 

Rečnícky štýl 
 

- ústnosť (s písomnou prípravou) 

 

- verejná prezentácia – politici, právnici, učitelia, kňazi, moderátori 

 

- znaky dobrého rečníckeho prejavu – primeraná dĺžka (nenudiť), zaujímavý obsah 

(udržať pozornosť publika), prirodzený prednes (neafektovať), vlastné názory 

a myšlienky, bohatá slovná zásoba, používanie ozvláštňujúcich prvkov reči – citáty, 

rečnícke otázky, apel, gradácia, konkrétne príklady, umelecké jazykové prostriedky, 

frazeologizmy... 

 

- fázy prípravy prejavu : 1. Výber témy – vzhľadom na publikum, prostredie, okolnosti                                                                              

2. Zbieranie materiálov                                                                                                            

3. Prvotná písomná príprava a spracovanie – kompozícia a štylizácia                                      

4. Nácvik prednesu                                                                                                                          

5. Prednes  - uplatnenie intonácie, mimojazykových prostriedkov (mimika, 

gestá, proxemika, postoj, oblečenie...) 

 

- žánre:  1. agitačné – politická a súdna reč                                                                                                               

2. náučné – prednáška, referát, koreferát                                                                                                 

3. príležitostné – slávnostný príhovor, prejav, prípitok, smútočná reč, 

 

 

Rozprávanie v umeleckej literatúre  

 
Rozprávanie je slohový útvar, pre ktorý je príznačné, že má dej, zachytáva príbeh, zážitok 

v časovom slede.Príbeh by mal byť pútavý, originálny, s istým napätím. Čitateľ očakáva 

prekvapujúci záver.  

Rozprávanie môže využiť 3 typy úvodu: 

a) expozícia - klasický úvod, z ktorého sa dozvieme, kde a kedy sa to odohráva a kto tam 

vystupuje. Napr. v rozprávke Za siedmimi horami a siedmimi dolinami, kde sa voda sypala 

a piesok lial, stál na vysokom brale hrad a v ňom žil kráľ Radovan, ktorý mal tri dcéry. 

b) in medias res - priamo do stredu deja. Napr. Na semafore zasvietila zelená. Jana sa 

pozrela vľavo a vpravo a opatrne vkročila na priechod pre chodcov. Nebola si istá, či chce 

naozaj prejsť na druhú stranu. 

c) retrospektíva - autor najprv prezradí záver príbehu a v jadre prostredníctvom spomienok 

prerozpráva, ako k tomu došlo. Je typický pre detektívky. Napr. Už je neskoro. Nemá mi kto 

pomôcť. Na zemi leží Jana v bezvedomí a tenký pramienok krvi jej steká po tvári. Keby som 

nebol hlupák a neťahal ju so sebou, vôbec sa to nemuselo stať.   

 

Pásmo rozprávača: Z obsahového hľadiska pásmo rozprávača predstavujú prehovory 

rozprávača, v ktorých sa rozvádza vonkajší príbeh, opisuje sa prostredie, postavy a ich 

konanie a prípadne sa charakterizuje aj ich vnútorné rozpoloženie. Preto sa popri 

dominantnom rozprávacom postupe (prerozprávanie príbehu v časovej postupnosti) 



v epickom texte využívajú aj opisné pasáže (opisy prostredia, postáv) a úvahové pasáže 

(okolnosti deja, vnútorné prežívanie postáv, ich pocity). 

Z formálneho hľadiska sa na realizáciu prehovorov rozprávača využívajú také nadvetné 

textové jednotky, ako je autorská reč – a) objektivizovaná – navonok nezaujatý pohľad 

rozprávača na dej a  jeho okolnosti, napr. Peter vbehol do miestnosti a obzeral sa dookola, ale 

Magdalény tam nebolo.   či b) subjektivizovaná – čitateľ vníma osobnú zaujatosť rozprávača, 

jeho osobný postoj a názory na dej, resp. postavy a ich konanie, napr. Ale Zápotočný, ten 

neokrôchanec, na nič nedbal a surovo bil koňa popruhmi., prípadne c) nepriama reč.  

Nepriama reč je tiež nadvetná kontextová jednotka, ktorou sa realizujú prehovory 

rozprávača. Jej špecifickosť je v tom, že rozprávač absorbuje prehovor postavy, včlení ho do 

svojho prehovoru ako jeho integrálnu súčasť. Rozprávač presne reprodukuje alebo 

zrekapituluje vlastnými slovami, čo povedala postava. Jej typickým znakom sú slovesá 

hovorenia alebo myslenia spojené so spojkou že a prípadne aj so spojkou aby. Hlas 

rozprávača sa akoby ozvučil hlasom postavy. Napr. Peter povedal, že si Magdalénu nedá za 

nič na svete. A Zápotočnému odkázal, aby dal od nej ruky preč, lebo sa s ním poráta. 

 Pásmo postáv: 

v pásme postáv sa nachádza: 

 monológ – súvislý, vyslovený prejav jednej postavy, ktorá neočakáva odpoveď alebo jej 

nemá kto odpovedať, napr. Zuna ticho zakvílila: „Hory, horičky, prečo mi nerozumiete, 

prečo mi nepomôžete? Ako sa ja teraz môžem v dedine ukázať, keď mi nik neverí? Hory 

však mlčali. Ani tie nevedeli, ako jej pomôcť. 

 vnútorný monológ – nevypovedaný, myslený prehovor postavy.  Charakterizuje ho 

spontánny tok myšlienok, ktorý umožňuje čitateľovi pochopiť vnútorné pohnútky postavy 

pred nejakým činom alebo po ňom. Môže sa vyjadriť polopriamou rečou, nevlastnou 

priamou rečou, niekedy priamou rečou. Napr. 

 Petrovi preblesklo hlavou: „Ak splním tie tri úlohy, Magdaléna bude moja. Len moja. Už 

navždy.“ Myšlienky mu však ďalej prúdili hlavou. 

Vnútorný monológ môže, ale nemusí byť označený úvodzovkami ako priama reč (pozri 

predchádzajúci príklad), môže byť graficky odlíšený napr. iným typom písma, napr. 

kurzívou – Magdaléna sa nevládala ani pohnúť. Všetko ju bolelo. Prečo to Jano urobil? 

Vari mu nie som dobrou ženou, že sa ku mne tak správa?     

 replika – prehovor jednej postavy v rámci dialógu 

 dialóg – rozhovor najmenej dvoch osôb, repliky dialógu sa zapisujú priamou rečou . 

Dialóg môže byť a) symetrický – pravidelne sa striedajú repliky postáv A a B, bez 

prerušovania rečou rozprávača. (Uvádzacia veta je súčasťou priamej reči.) Napr. 

 

Ondráš bol omámený. O chvíľu vstal oslobodený, zamával rukami vo vzduchu. 

„No a teraz poďme. I večer nás zosobášia.“ 

„Ale ja som už – s Janom Dúbravovie,“ zháčila sa Zuzka. 

„Ozaj – ozaj! Už mi povedali – zabudol som. Oneskoril som sa...šak ma dlho čakali?  

 

Alebo  

ANTIGONA    Je hanbou ctiť si brata? 

KREÓN    A ten, koho zabil, to ti nebol brat? 

ANTIGONA    Bol, obaja boli z tej istej krvi ako ja! 

KREÓN   A prečo uctievaš tak bezbožne len jedného? 



b) asymetrický – reč postáv v podobe priamej reči je prerušovaná rečou, komentovaním  

rozprávača (netýka sa to uvádzacích viet k priamej reči). Napr. 

- Vy ste nie chlap, - zaťal Hlavaj nahnevaný, že mu nedal dokončiť. 

- Teda čo som? 

- Stará baba. 

  Okolický očervenel, chcel vyskočiť, ale zlovestný pohľad Hlavajov pritlačil ho k zemi. 

- Prečo? - vyhŕklo z neho. 

- Bojíte sa povedať pravdu. 

Tie slová dotkli sa Okolického ako úder päsťou.  

 

Druhy rozprávačov v rozprávaní: 
 

- vševediaci – všetko vie, rozvíja príbeh, opisuje, komentuje, uvádza reč postáva, zobrazuje 

prostredie. Pozerá na všetky postavy s nadhľadom, vidí svoje postavy zvonka aj zvnútra, 

vyostruje konflikty medzi postavami. Slovesá sú v tretej osobe. Napr.  Okolický očervenel, 

chcel vyskočiť, ale zlovestný pohľad Hlavajov pritlačil ho k zemi. 

- priamy – úlohu rozprávača prevezme jedna z postáv diela. Často prerozpráva príbeh v 1. os. 

sg., akoby ho on sám zažil = ja-rozprávanie.  Rozprávanie pôsobí autentickejšie. Napr. 

Vstávam. 

Som veľmi pokojný. Nech prídu mesiace a roky, už mi nič nezoberú, už mi nič 

nemôžu zobrať. Som taký opustený a nič nečakám, že im môžem hľadieť v ústrety bez 

strachu. 

 

- oko kamery – zachytáva len vonkajšie znaky, črty, činy postáv; o vnútornom svete postáv 

môžeme usudzovať len z ich navonok viditeľného konania.  Napr. v diele A. Robbe-Grilleta : 

Žiarlivosť 

 

- nespoľahlivý – skúša inteligenciu a trpezlivosť čitateľa, veľa toho neprezradí, lebo to sám 

nevie, nechce alebo nemôže povedať, jeho informácie o deji sú často zmätené 

a nejednoznačné. Napr. v diele A. Robbe – Grilleta : Gumy, D. Dušeka: Kufor na sny  

 

Základným postupom, ktorý sa uplatňuje v epickom diele, a zároveň jeho najdôležitejším 

znakom, je rozprávanie. Rozprávací čas je omnoho kratší ako skutočný čas. Nazýva sa 

epický čas a je časom minulým. Minulosť epického času sa nestráca ani vtedy, ak sa udalosti 

opisujú v gramaticky prítomnom čase (tento sa chápe ako historický prézent). Rozprávaním 

rozprávača (najčastejšie je ním autor), konaním a prehovormi postáv sprostredkúva autor 

tento dej čitateľovi. Prehovory postáv (repliky) uvádza autor najčastejšie vo forme priamej 

reči. V epickom diele sa teda strieda pásmo rozprávača a pásmo postáv, ktoré sa navzájom 

prelínajú, prostredníctvom nich sa rozvíja príbeh, stáva sa živším a pôsobivejším.  

 

Dramatizujúce a estetizujúce prostriedky rozprávania  

 

Sú také, ktoré príbeh rozprávania, predovšetkým v umeleckej literatúre,  robia plynulejším 

a zaujímavejším, napr. historický prézent -  použitie slovies v prítomnom čase na označenie 

udalostí, ktoré sa už stali, aby sme dosiahli napínavosť situácie, napr. Kráčam prázdnou 

ulicou. Zrazu počujem za sebou zvláštne kroky. Ozlomkrky som sa rozbehol smerom k prvému 

domu.  Na dramatizáciu a estetizáciu  je vhodná aj voľba  ozvláštňujúcej slovnej zásoby:                                

 

 



1. podľa dobového výskytu: 

a) archaizmy 

b) historizmy 

c) zastarané slová 

d) neologizmy 

 

a) archaizmy 

- pomenúvajú existujúce javy a veci, nahradili ich však modernejšie slová, preto sa 

nepoužívajú (majú v súčasnosti synonymum) 

napr. lučba (chémia), merba (geometria), furman (povozník),  

b) historizmy 

- sú spisovné slová pomenúvajúce javy a predmety, ktoré zanikli alebo sa už sa bežne 

nepoužívajú (zanikli spolu s  vecou, ktorú pomenúvali) 

napr. šesták, dvoran, hintov, hajdúch, dereš, zeman, išpán 

c) zastarané slová 

- pomenúvajú existujúce javy a veci, sú to spisovné slová, ktoré majú novšie 

pomenovanie, niektoré z nich však používajú príslušníci staršej generácie pr. bukréta 

(kytica), choseň (úžitok), gánok (chodba), okázalý (veľkolepý, parádny). 

d) neologizmy 

- slová, ktoré vznikajú na pomenovanie nových predmetov alebo javov, napr. 

programátor,   trenažér, sponzor, čip, smartfón 

- ročne do slovnej zásoby slovenského jazyka pribúda okolo 500 nových slov 

 

2. podľa citového zafarbenia: 

a) neutrálne (štylisticky bezpríznakové) 

- nevyjadrujú citový vzťah k pomenovávanej skutočnosti 

napr. ruka, čítať, lebo, okolo... 

b) citovo zafarbené 

- vyjadrujú citový vzťah k pomenovávanej skutočnosti 

napr. ručička, ručisko, atď. 

-sem patria: 

detské slová 

- používajú sa pri komunikácii s malými deťmi 

napr. hapať, dať pá-pá, žiža, 

hypokoristiká 

- výrazy používané v domácom, v dôvernom prostredí, 

označenie rodných alebo príbuzenských mien 

napr. ocino, žabka, mamulienka 

eufemizmy 

- zjemňujúce výrazy a slová pre nepríjemné a drsné veci 

napr. namiesto umrieť výrazy zaspať, usnúť, odísť na večnosť, 

rozlúčiť sa so svetom, naposledy vydýchnuť 

pejoratíva 

- vyjadrujú negatívny postoj hovoriaceho k pomenúvanej 

skutočnosti 

napr. skapať, zdochnúť (o človeku), ciciak, žbrnda, grcať 
vulgarizmy 

- neslušné slová, ktoré nepatria do bežnej komunikácie 
 

 



KOMUNIKÁCIA 
 

Komunikácia je sociálne pôsobenie, pri ktorom sa vedome alebo nevedome 

odovzdávajú informácie. Slovo komunikácia má latinský pôvod a znamená "...robiť niečo 

spoločným, deliť sa, zverovať sa."  

 Komunikácia, a nielen verbálna, je jedným z najdôležitejších nástrojov vedenia, poznania. 

Efektívna komunikácia vyžaduje poznanie základných zložiek komunikačných vzťahov, 

poznanie priebehu procesu, jeho bariér. Umožní to efektívne a úspešne komunikovať v 

medziľudských vzťahoch, pri vedení a riadení ľudí, vyjednávaní atď.  
 

Pre komunikáciu všeobecne platí:  

•  Nie je možné nekomunikovať. Komunikujeme stále, verbálne, neverbálne, aj tichom.  

• Nie je možné neovplyvňovať. V druhom človeku vždy vytvárame nejaký dojem, na ktorý 

reaguje.  

• Nie je možné sa nesprávať. Naše správanie pri komunikácii je často dôležitejšie, než to, 

čo hovoríme. Ak zámerne narúšame priebeh komunikácie, napr. ironickými 

poznámkami, posmeškami, pohŕdavým postojom, ignorujeme komunikačnú 

informáciu odosielateľa, agresívne útočíme alebo inak znehodnocujeme jeho 

výpoveď, ide o devalváciu komunikácie.  

• Nie je možné neprežívať niečo. Prežívame stále, súčasne to viac alebo menej dávame 

najavo.  

 

DRUHY KOMUNIKÁCIE 

 

Verbálna komunikácia  
 - je každá slovná, slovami realizovaná výmena informácií medzi odosielateľom 

a prijímateľom, napr. v rozhovore si účastníci vzájomne oznamujú:  

• Fakty, informácie  

• Názory a postoje k obsahu rozhovoru, k rečníkovi.  

• Pocity, potreby, želania.  

• Mieru vzájomnej blízkosti, úroveň vzájomných vzťahov.  

 

Realizácie rozhovoru:  

• Prvý kontakt, pravidlá slušného správania, možný efekt prvého dojmu  

• Identifikovať a vymedziť problém, jeho priority, akceptovať odlišné vnímanie  

• Nerobiť predčasné uzávery v priebehu rozhovoru  

• Stavať na potenciáloch človeka, povzbudzovať k vyjadreniu názorov, postojov  

• Končiť pozitívne  

 

Realizuje sa buď v ústnej podobe (rozhovor, prednáška, prejav...) alebo písomnej podobe 

(list, sms, e-mail...) 

 

Neverbálna komunikácia  
Je nutnou súčasťou verbálnej komunikácie Jej obsah môže neverbálna komunikácia potvrdiť 

alebo aj vyvrátiť. Ide o výmenu informácií bez slov. 

• Držanie tela – postoj, držanie hlavy 

• Proxemika - vzdialenosť- pri súkromnej komunikácii do 1,5 m, pri oficiálnej viac 

• Mimika – pohyby tváre, reč očí 

• Gestá – pohyby rúk 

• Pohyby – napr. kolísanie sa, klopanie nohou, mykanie telom...  



 

Prejavy neverbálnej komunikácie vypovedajú o prežívaní situácie, vnímaní našej prítomnosti 

inými, ako prežívame iných, ale aj seba samého. Pozornosť venovaná týmto prejavom 

umožňuje adekvátne reagovať na druhého človeka. Spojenie empatie a dobrej spätnej väzby 

vytvára predpoklad pre rozvíjanie a udržanie vzťahu, sociálneho kontaktu. 

 

Priama komunikácia 

- v bezprostrednom kontakte s osobou (vidím a počujem ju), okamžitá spätná väzba, napr. 

rozhovor pri stretnutí, rozhovor cez skype. 

Nepriama komunikácia  
- realizuje sa prostredníctvom technického média, napr. rozhovor cez telefón, sms, e-mail... 

 

Súkromná komunikácia 

- realizuje sa medzi blízkymi osobami, obsahuje aj intímne informácie, tajomstvá 

Verejná (oficiálna) komunikácia 

- realizuje sa obyčajne v administratívnom a rečníckom štýle, napr. úradný list, oznam, plagát, 

slávnostný prejav, príhovor... 
 

Literárna zložka 
 

Všeobecné  otázky  literatúry 
 

Literatúra ako umenie nás orientuje v prijímaní a chápaní autorových postojov a v spôsobe 

zobrazenia javov. Je jedným z najstarších a najrozvinutejších umení . Základnou funkciou je 

umelecko-estetická funkcia, je to vyvolanie umeleckého  zážitku u čitateľa.  

Umelecká literatúra sa nazýva aj krásna literatúra - beletria. Pôsobí na city, vyvoláva 

zážitky. 

Vecná literatúra je súbor všetkých písomných prejavov okrem umeleckej literatúry. Jej 

funkciou je poskytovať informácie. Delí sa na 3 okruhy:  

Odborná literatúra - využíva sa najmä v určitých odborných inštitúciách  a odvetviach 

(lekárstvo, súdnictvo..) 

 Publicistická literatúra- využ. sa v časopisoch, novinách, ... 

 Administratívna literatúra- využ. sa v úradoch, školách... 

Ďalšie funkcie sú: zábavné, oddychové, rekreačné 

Literárny systém - sú to jednotlivé literárne diela, ktoré napriek svojej rozmanitosti 

a jedinečnosti vyplývajú z talentu a usilovnej práce umelca, ako aj z jeho životných skúseností 

a poznania zákonitostí literárnej tvorby. Literárny systém kompletizujú literárne podsystémy. 

Tvoria ho literárne druhy - lyrika, epika, dráma,  literárne formy - poézia, próza, dráma, 

žánre - román, novela, poviedka, lyrická báseň, sonet, žalm atď. 

Literárne podsystémy: 

- Populárna literatúra - je založená na dejovosti, emocionálnosti a senzačnosti. 

- Dobrodružná literatúra - sa vyznačuje pútavým, dramatickým dejom so silne 

zdôraznenými motívmi nebezpečenstva 

- Literatúra faktu - s prevahou poznávacej funkcie, sa ocitá na rozhraní medzi 

umeleckou a vecnou literatúrou  

- Science-fiction - vedecko-fantastická literatúra, dej exponovaný do budúcnosti 

- Literatúra pre deti a mládež - orientuje sa na ohraničený okruh čitateľov do 14-15 

rokov  

- Slovesný folklór - je súhrnom ľudovej kultúry v písanej podobe 



Literatúra faktu alebo non-fiction (bez fikcie – výmyslov) sú literárne diela lit. podsystému, 

v ktorých literárne (autorom dotvorené) fakty sú v pozadí za dokumentárnymi, konkrétnymi 

faktami, v ktorých sa ale zároveň využívajú jazykové prostriedky a postupy umeleckej 

literatúry. Fakty autor podáva pútavou, umeleckou formou, napr. ich zakomponovaním do 

príbehu, deja. Preto literatúra faktu stojí na rozhraní vecnej a umeleckej literatúry. 

V literatúre faktu sa kladie dôraz na konkrétne fakty, ktoré sa už udiali  a v sci-fi literatúre sa 

kladie dôraz na bujnú fantáziu autorov, ktorá môže byť  budúcnosti realizovateľná . 

 

Ľudová slovesnosť- je prejavom hmotnej aj duchovnej kultúry národa. Ľudová slovesnosť 

bola spojená ešte za dávnych čias s magickými obradmi (zaklínanie, zariekanie). Žánre 

ľudovej  slovesnosti sú prozaické (povesti, rozprávky, báje, legendy); básnické (ľud. piesne, 

balady, príslovia, porekadlá, pranostiky, hádanky); dramatické (detské hry, rôzne obrady pri 

svadbách, krstinách, sviatkoch).  

Ľudová slovesnosť mala veľký vplyv na tvorbu štúrovcov, ktorí písali hlavne o láske k vlasti 

a o problémoch národa  s pomaďarčovaním.  

Rozdiel medzi: 

Umelá literatúra: konkrétny autor, písomná forma 

Ľudová slovesnosť: nepoznaní autori, ústne podanie, variantnosť(obmieňanie rozprávok napr. 

babka synovi a on potom ďalej to hovoril a on to nepovedal presne ako ona mu to povedala), 

kolektívnosť, tradičnosť. 
 

 

Dejiny literatúry 
 

Slovenská literatúra v prehľade 

 

I. Staršia slovenská literatúra 

- Stredoveká literatúra (800-1500) 

- Humanistická a renesančná literatúra (1500-1650) 

- Baroková literatúra (1650-1780) 

 

II. Novodobá slovenská literatúra (1780-1905) 

- Klasicizmus (1780-1830) 

- Preromantizmus a romantizmus (1830-1850) 

- Od romantizmus k začiatkom realizmu (1850-1875) 

- Realizmus (1875-1905) 

 

III. Slovenská literatúra 20. storočia (od r.1900,1905) 

- Slovenská literárna moderna (1905-1918) 

- Medzivojnová literatúra (1918-1945) 

- Literatúra po druhej svetovej vojne (1945-1989) 

- Súčasná slovenská literatúra (od roku 1989). 

 

 

Staroveká literatúra 
o  3.tís. pnl. – 5.st  

o orientálna  lit.- hebrejská –Biblia, sumerská – Epos o Gilgamešovi, akadská… 

o antická lit. – grécka a rímska – Sofokles, Homér 

o postavy – bohovia, polobohovia, hrdinskí bojovníci (sila osudu) 

o žánre – eposy, báje, mýty, komédie, tragédie 

   

Stredoveká literatúra 
* 5. - 15. st. 

* pád Rímskej ríše, literatúra sa viac rozvíja na východe 



* texty prepisované ručne až do vynálezu kníhtlače Jánom Guttenbergom - 1445 

* pozemský svet zobrazovaný ako pominuteľný, ako odraz večného, nadpozemského života 

* dôraz sa kládol na náboženskú a na poznávaciu funkciu literatúry, synkretizmus (prelínanie umeleckej a vecnej 

literatúry) 

* dôležitejšia bola forma pred obsahom, využívali sa stereotypné obrazy, hrdina bol nábožensky založený, s 

vlastnosťami podľa príslušného náboženstva, mučeník, svätec, vo svetskej literatúre to zas boli rytieri, šľachtici a 

smelí bojovníci 

* literárny jazyk kvetnatý, rozvláčny, ozdobný, sústreďovalo sa veľké množstvo básnických prostriedkov, ktoré 

sťažovali zrozumiteľnosť textu 

* žánre: svetské -epos, romanca, odborná lit (najmä liečiteľstvo a prírodné vedy), mestské listiny; náboženské- 

legendy (exemplá), kázne, modlitby, žalmy, hymny 

* v slovenskej literatúre, okrem diel súvisiacich s činnosťou Konštantína a Metoda, sa rozvíja najmä ľudová 

slovesnosť (vzniká prvá slovenská ľud. rozprávka - O 12 mesiačikoch) 

 

Humanizmus a renesancia 
* 14. - 16. st. 

* geografické objavy nových krajín  

* vynálezy (pušný prach, kníhtlač, kompas) 

* vedecké objavy (M. Kopernik, G. Galilei) 

* rozvíja sa priemysel, obchod, vznikajú manufaktúry 

* humanus - ľudský, renesancia - obrodenie, znovuzrodenie 

* chceli obrodiť človeka v duchu antických predstáv a ideálov, prekladali a znovu sa vydávali diela antických 

autorov, napodobňovali ich,  

* od náboženského života sa vracali späť k pozemskému, všímala si človeka, jeho prežívanie života, lásku k 

prírode, úctu k rozumu (racionalizmus), zmyslové poznanie (senzualizmus) a zdôrazňovali úlohu jednotlivca v 

spoločnosti (individualizmus) 

* u nás to bolo obdobie začínajúcich protihabsburských povstaní, ale aj rozvíjania vzdelanosti (vzniká Academia 

Istropolitana - 1465), rozvíjajú sa najmä historické piesne (Pieseň o Modrom Kameni, Divíne a Zvolene), ale aj 

duchovné piesne a prvá ľúbostná pieseň (Siládi a Hadmáži) v našej literatúre. 

o  žánre – sonety (Petrarca), novely (Boccaccio), komédie, tragédie, povesti, balady, piesne 

o  Predstavitelia – W. Shakespeare, G. Boccaccio, D. Alighieri, M. Cervantes Saavedra 

 

Barok 
* 16. - 18. st. 

* vzniká v Španielsku a Taliansku, barok - perla nepravidelného tvaru 

* turecké vpády 

* živelné pohromy, mor 

* súperenia panovníckych rodov v Európe – protihabsburské povstania 

* boje medzi katolíkmi a protestantmi, prenasledovanie protestantov 

* beznádej, pesimizmus, všetko pozemské sa chápe ako pominuteľné (vanitas vanitatum -márnosť nad márnosť), 

znova vzrastá moc viery, umelci hľadajú inšpiráciu v nadpozemských, večných hodnotách 

* prehnaná ozdobnosť (dekoratívnosť), vyumelkovaná nádhera (pompéznosť)  a najmä nadnesenosť slov 

(patetickosť), dôležitejšie sa opäť stávalo to ako písali a nie to, čo písali (teda viac forma ako obsah), mnoho 

symbolov nahrádzajúcich skutočné fakty 

* hrdinovia sa zmietajú medzi dobrom a zlom, chcú vstúpiť do večného života, vznikajú najmä diela 

náboženského charakteru 

* žánre: duchovné piesne (Písně katolické), mravoučná lyrika (H. Gavlovič), ale aj cestopisy (nebývalý rozvoj 

práve v tomto období, J. Simonides, T. Masník, D. Krman) a najmä vedecká literatúra (J.A. Komenský, M. Bel) 

* jazyk: zväčša latinský (pri vedeckých vždy) a biblická čeština (podľa Kralickej biblie) 

 

 

Klasicizmus 
* 17. - 18. st. 

* classicus - vynikajúci, vzorový, príkladný 

* umelecký smer, ktorý vzniká na dvore kráľa Ľudovíta XIV. vo Francúzsku 

* zmysel umenia vidia v napodobňovaní prírody, toho, čo je podstatné a nemenné, znova sa inšpirujú antikou 

* určili sa presné pravidlá písania, žánre sa rozdelili na vysoké (óda, elégia - žalospev, tragédia) a nízke 

(komédia, satira, bájka), nepripúšťalo sa prelínanie týchto žánrov 



* témou sa stávali historické, nadčasové námety, hrdinami príslušníci vysokých vrstiev, vládcovia, veľmoži (vo 

vysokých) a meštianstvo, chudobné vrstvy mohli byť zobrazené ako hlavní hrdinovia jedine v nízkych žánroch  

* vychádzal z racionalizmu Reného Descarta - Myslím, teda som (Cogíto ego sum), návrat k pozemskému 

* v dráme (div. hrách) sa zdôrazňuje jednota deja, miesta a času (teda celý dej sa odohráva v istom časovom 

úseku, na jednom mieste a nemá vedľajšie dejové odbočenia) 

* na našom území sa rozvíja vzdelanosť, tolerančný patent umožní slobodu vierovyznania, školská dochádzka sa 

stáva povinnou, vznikajú nielen nové školy, ale aj slovenské a česko-slovenské spolky, rastie úsilie o vytvorenie 

spisovného jazyka (Bajza – 1.slov. román, Bernolák, Fándly, Hollý, J. Chalupka – 1. slov.dram.dielo), no 

popritom stále pretrváva na našom území aj biblická čeština (Kollár), rastie záujem o dejiny Slovákov 

(Svätopluk, Dejiny slovanskej reči a lit., Cirillo-Metodiada..) 

* 1787 prvá spisovná slovenčina, bernolákovčina (Jazykovedno-kritická rozprava o slovenských písmenách) 

 

Osvietenstvo 

 

*  Viera v osvietený rozum 

* Pravda je poznateľná rozumom alebo skúsenosťou 

* Odmieta predsudky a povery, zdôrazňuje potrebu slobody myslenia 

* Zdôrazňovanie rovnosti medzi ľuďmi! 

* Rozum a cit sú v súlade. 

Fándly - Piľní domajší a poľní hospodár, Zeľinkár 

 

 

Romantizmus 
* 1830 - 1850. 

* Veľká francúzska revolúcia a jej heslo: Sloboda-rovnosť-bratstvo 

* nástup kapitalistických, vlastníckych a majetkových vzťahov v spoločnosti 

* činnosť štúrovcov, dohoda o spisovnej slovenčine (1843), Žiadosti slovenského národa (1848), vydávanie 

prvých slovenských novín (Slovenské národné noviny s lit. prílohou Orol tatranský), časopisy (Slovenské 

pohľady), vznik Matice slovenskej (1863) a troch slovenských gymnázií (Revúca, Kláštor pod Znievom, Martin) 

* jazyk sa snaží byť blízky ľudu, autori čerpajú z ľudovej slovesnosti (u nás sa ujíma Štúrova slovenčina) 

* zdôrazňuje sa cit, menej podstatný rozum (na rozdiel od klasicizmu), spájanie protikladov (dobro - zlo, láska – 

nenávisť) 

* hrdinom je jednotlivec túžiaci vykonať veľkolepý čin (titanizmus), cítiaci, často ktosi z nižších vrstiev, z ľudu, 

samotár, väzeň, pútnik 

* cítiť sympatie alebo antipatie autora so svojimi postavami 

* žánre: balada (Zakliata panna...), hrdinská báseň (Mor ho), povesť (Olejkár), v slovenskej literatúre najmä 

rozvoj poézie, využívanie silných básnických obrazov, lyricko-epické skladby (Marína) a tiež vedecká, odborná 

literatúra (najmä Štúrov kodifikačný spis slovenčiny: Nárečia slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí a 

jazykovedné dielo: Náuka reči slovenskej), romány 

o  predstavitelia –V. Hugo, A. S. Puškin, J. W. Goethe, F. Schiller, v slov. lit. Ľ. Štúr,  A. Sládkovič, J. Kráľ, J. 

Botto, S.Chalupka,    

 

 

Realizmus 
o  1875 - 1918 

Realizmus vo svetovej literatúre sa rozvíja v období priemyselnej revolúcie. Autori sa odvracajú od snov a 

ideálov ku skutočnosti a realite. Vplyv pozitivizmu – (zakladateľ fr. Auguste Comte) – dôraz na objektívne 

poznanie skutočnosti, za skutočné považoval iba to, čo sa dalo zmyslami overiť, skúsenosťou a experimentmi 

dokázať. 

Spoločensko - historické pomery na Slovensku: v r. 1874 boli na príkaz vlády a ministra školstva zrušené všetky 

tri slovenské gymnáziá a až do r. 1918 neexistovala jediná slovenská stredná škola. Počas nasledujúceho roka 

minister vnútra K. Tisa zrušil aj Maticu slovenskú. Sociálna bieda ľudu narastala  

 

Znaky:  

    * realizmus zobrazuje všedný život 

    * rozvíja sa hlavne epika, predovšetkým romány, novely a poviedky 

    * autori zobrazujú v dielach dobu, v ktorej žijú 

     * opisujú všetky spoločenské vrstvy  



     * pravdivé, skutočné zobrazovanie všedného života 

     * typizácia postáv 

     * autori používajú ľudovú a hovorovú reč 

     * hrdina je obyčajný človek z akejkoľvek spoločenskej vrstvy. Realizmus prináša typy, ktoré sú späté s 

prostredím, v ktorom žijú, ich charaktery sú produktom ľudskej spoločnosti. Hrdina a spoločnosť sú v konflikte, 

pretože spoločnosť neumožňuje človeku žiť podľa vlastných predstáv. 

V slov. lit. J.G. Tajovský, M. Kukučín, P.O.Hviezdoslav, B. S. Timrava 

o  predstavitelia -  H. Balzac, Ch. Dickens, F. M. Dostojevskij, N. V. Gogoľ 

 

Prvá vlna predstavuje opisný realizmus (1875 - 1900). Autori síce zobrazujú skutočnosť, ale nepodávajú 

riešenie daných problémov. V popredí je národný život, problematika zemianstva a jeho schopnosť stáť na čele 

národa. Na jeho nedostatky poukazujú láskavým humorom.  – Kukučín, Vajanský 

 

Druhá vlna už predstavuje kritický realizmus (1900 – 1918), čo znamená, že autori na rozdiel od prvej vlny 

zobrazujú skutočnosť a zároveň podávajú všetky možné riešenia rôznych problémov a situácií. V popredí je 

sociálna problematika a všímajú si vnútro človeka, jeho sociálnu situáciu. Kritizujú tu rôzne nedostatky. – 

Timrava, Hviezdoslav, Tajovský 

Spoločnými znakmi oboch vĺn je napr. protivojnová tematika, osud slovenského národa prevažne v dedinskom 

prostredí.  

 

 

Literárna moderna 
o  prelom 19. a 20. st.  

o  prienik vedeckých a technických poznatkov do života - modernizácia literatúry 

o  striedanie špecifických smerov – v jednotlivých krajinách rozdiely 

 

Symbolizmus 

- myšlienkový systém alebo umelecký smer, ktorý stavia na symboloch a operuje s nimi ako so základnými 

článkami alebo prostriedkami poznania alebo výrazu. 

- skutočnosť nevnímajú rozumovo, ale pocitovo 

- v popredí je individualizmus (v tomto prípade zdôrazňovanie nálad, myšlienok jednotlivca) 

- autori využívajú cudzie výrazy, zložito sa zobrazuje zložitá skutočnosť 

- využívajú sa najmä symboly, básnické obrazy vytvárané metaforicky alebo personifikovane, či metonymiou 

(topole –– samota, srdce – láska, holubica – mier,  hlavne symboly z antiky, z prírody, z biblie) 

- veľmi často využívajú aj iné básnické prostriedky, najmä metaforu a personifikáciu 

- dôraz kladú aj na zvukovú stránku verša, jeho eufóniu (ľubozvučnosť). 

- vyjadrujú skepsu (bezvýchodiskovosť), smútok, beznádej 

- symbolizmus má okrem iného aj zásluhu v zblížení poézie s hudbou. Melódia mala podporiť celkový dojem z 

veršov. Symbolistická poézia bola preto často sprevádzaná rôznymi skladbami, nakoniec to spôsobuje aj nástup 

voľného verša. 

- Janko Jesenský a najmä Ivan Krasko, prekliati básnici -  Ch. Baudelaire 

 

Impresionizmus 

- zobrazujú konkrétny zmyslový zážitok tak, ako ho vnímajú samotné zmysly 

- dôraz na dojmoch, vnemoch, pocitoch, náladách 

- odkrývajú krásu a zaujímavosť bežných vecí, prchavý okamih 

- J. A. Rimbaud, P. Verlaine 

 

Futurizmus, kubofuturizmus 

- oslava techniky, vzbury, civilizácie 

- hranaté  tvary, básne v tvare obrazcov - kaligramy 

- využívanie tvrdých spoluhlások, hromadia prídavné a podstatné mená 

- snažia sa o neľubozvučnosť, drsnosť výrazu, kakofóniu 

- ruší interpunkčné znamienka 

- ruší pravidelný rytmus básne (má voľný verš aj voľný rým) 

- básnické prostriedky a obrazy zo sveta vedy a techniky 

- časté využívanie citosloviec 

- V. Chlebnikov, G. Apollinaire 

 

 



Medzivojnová literatúra 
o  1918 - 1945 
o  zložité obdobie, sklamanie z 1. svetovej vojny, bezvýchodiskovosť, obavy  

o  odraz v tvorbe autorov „stratenej generácie“ – E. M. Remarque, E. Hemingway, R. Rolland 

o  vznik avantgardných smerov v poézii 

 

Dadaizmus  

o návrat k detskému veku – nevinnosti, bezstarostnosti, hravosti 

o zdôrazňuje živelnosť, nespútanosť, individuálnu slobodu 

o básne vznikajú náhodným zoskupením slov (ťahanie z klobúka), novotvary, slovné hračky, dôležitá je len 

zvuková stránka (eufónia, kakofónia) nie obsah, bez témy 

o predstaviteľ T. Tzara 

 

Surrealizmus 

o vo Francúzsku, nadviazal na dadaizmus 

o inšpirácia snami, podvedomím, halucináciami, prelínanie sna a skutočnosti 

o psychický automatizmus – automatické texty bez logiky, náhodným usporiadaním slov 

o básne – čistá lyrika, nepravidelný rytmus, voľný verš bez interpunkcie a rýmu 

o predstaviteľ A. Breton 

 

Próza v slovenskej medzivojnovej literatúre 

 

Pokračovatelia realizmu – sociálno- psychologický realizmus 

o témy vojny, povojnovej situácie v živote jednoduchých ľudí, sociálne problémy – prienik do psychiky                    

a prežívania postáv 

o predstavitelia J. Cíger-Hronský, M. Urban 

  

Naturizmus (časť lyrizovanej prózy v slovenskej literatúre) 

- zobrazenie dedinského prostredia 

-  vrchárske, horské prostredie 

- rozdeľujú postavy na vyslovene dobré a vyslovene zlé, konflikt dobra a zla 

- využívajú baladický, pochmúrny dej 

- hlavné postavy skúmajú aj svoje pocity, svoje vnútro 

- rozprávkovosť 

- tajomnosť, záhadnosť 

- využívajú lyrizáciu prózy – opisy prírody, nálad a pocitov postáv pomocou umeleckých prostriedkov 

- žánre: novela (Drak sa vracia, Tri gaštanové kone), poviedka 

- predstavitelia – D. Chrobák, M. Figuli, F. Švantner 

 

Básnické smery slovenskej medzivojnovej literatúry 

 

Katolícku modernu vytvorili v tridsiatych rokoch 20. storočia mladí autori, ktorí sa združili okolo františkána 

Rudolfa Dilonga. Ich poézia pramenila v náboženských a národných hodnotách. Do prvej vlny katolíckej 

moderny môžeme zaradiť okrem Rudolfa Dilonga aj básnikov Pavla Gašparoviča Hlbinu, Janka Silana, Jána 

Harantu či Andreja Žarnova. Ich nasledovníkmi boli Pavol Ušák Oliva, či Svetloslav Veigl.  

Základnou myšlienkou bolo heslo: služba Bohu, cirkvi, národu. Ako výrazové prostriedky využívali náboženskú 

terminológiu, boli pozitívne naklonení k vláde vo fašistickom slovenskom štáte počas 2. svetovej vojny.  Po roku 

1948 časť básnikov emigrovala a časť prestala tvoriť  alebo bola vo väzení. Ich poézia o Bohu a o viere nebola v 

tom čase vítaná. Motívy katolíckej moderny: 

- zobrazovanie istého návratu do detstva ( krajina pôvodu ) 

- motív vojny, mlčania a poézie, kontrast svetlo – tma 

- existencialistická filozofia, založená na otázke bytia a nebytia  

- viera v Boha 

 

Nadrealizmus (niečo nad skutočnosť)– v 30. rokoch na Slovensku vystúpila skupina mladých básnikov – 

nadrealistov, ktorí zareagovali vo svojej tvorbe na blížiace sa nové vojnové obdobie,  vzbúrili sa proti dobe,  

snažili sa podať protest proti zastaralému básnickému umeniu. Inšpirovali sa francúzskym surrealizmom.  

Básniam chýbala logika, boli nezrozumiteľné, neobsahovali interpunkciu, rým, rytmus, básnické prostriedky, 

slohy, atď. Snažili sa dať básniam novú tvár. Opierali sa o javy podvedomia (o sen, o fantáziu). Medzi 



zakladateľov nadrealizmu patrí Rudolf Fabry zbierkou Uťaté ruky. Využíva momentálne nápady a približuje sa 

reči detských rečňovaniek. 

Predstavitelia: Rudolf Fabry, Štefan Žáry, Vladimír Reisel, Pavol Bunčák, Július Lenko 

 

Vitalizmus – básnici oslavujú život, nechcú sa vracať do minulosti, dôležitejšia je pre nich súčasnosť a 

budúcnosť. Ospevujú život, krásu ženy, životodárnu aktivitu a činorodosť, životný elán („elán vital“ – odtiaľ 

názov vitalizmus). Sú tu aj stopy poetizmu, najmä v princípe hry a hravosti. Hlavný predstaviteľ je Ján Smrek, 

básnik životného optimizmu, neúnavný hľadač lásky a harmónie. 

 

DAVisti - bola skupina mladých, ľavicovo orientovaných slovenských intelektuálov, ktorá vznikla roku 1922 v 

Prahe a vydávala časopis DAV (1924-1937). Boli to zväčša študenti, socialisti zo Slovenska, v r. 1924 vydávajú 

Zborník mladej slovenskej literatúry. Zaoberali sa otázkami umenia, filozofie, literatúry, kritiky, politiky. Davisti 

ovplyvnili vývin marxizmu na Slovensku.  

Členmi DAVu boli: Laco Novomeský, Vladimír Clementis, Daniel Okáli, Andrej Sirácky, Ján Rob Poničan 

 

 

Povojnová literatúra 
o  po roku 1945 

o  sklamanie z vojny, nedôvera v politiku, spoločnosť 

o  témy vojny, povojnovej situácie, experimentovanie 

o  prúdy – objektivizačný – J. Steinbeck 

- subjektivizačný – J. D. Salinger. A. Saint-Exupéry 

o  moderné smery – neorealizmus –  Taliansko - A. Moravia, U. Eco 

- existencializmus – Francúzsko - J. P. Sartre, A. Camus 

- beat generation – USA - A. Ginsberg, L. Ferlinghetti, J. Kerouac 

- „rozhnevaní mladí muži“ -  Anglicko - J. Braine, J. Osborne, G. Orwell 

- antiromán – Francúzsko - A. Robbe-Grillet 

- absurdná dráma – Francúzsko - S. Beckett, E. Ionesco 

- epické divadlo – Nemecko - B. Brecht 

 

 

Slovenská poézia po roku 1945 v prehľade 

 

1. 1945 - 1948 

- básnici, ktorí tvorili aj pred II. svetovou vojnou 

-nadrealisti (ich témy a formy sú už vyčerpané, ustupujú) 

-katolícka moderna (emigrácia básnikov) 

-DAVisti (Novomenský, Kráľ) 

- Osobitní:  

J.  Kostra 

V. Mihálik 

A. Plávka 

P. Horov 

 

2. 1948 – 1956 

- obdobie schematizmu; metóda socialistického realizmu 

- obdobie kultu osobnosti (oslava práce, socializmu) 

 

3. 1956 –  1968  

- pád kultu Stalina; uvoľnenie politickej situácie 

- noví „Osamelí bežci“ – Štrpka, Repka, Laučík 

- nástup Miroslav Válek, Milan Rúfus 

- skončilo sa obdobie schematizmu 

- začína sa experimentovanie 

- prehlbujú sa kontakty so svetovou literatúrou 

- 60-té roky – časopis „Mladá tvorba“ 

- Kamil Peteraj, Štefan Moravčík 

 



4. 1969 – 1989 

- nastupuje obdobie normalizácie 

- mohli publikovať len autori zaregistrovaní v Zväze slovenských spisovateľov 

- existovali len štátne vydavateľstvá – všetko bolo cenzurované 

- autori: Daniel Hevier, Ján Buzassy, Ľubomír Feldek 

- vzniká pop – poézia (pop-texty) 

 

Slovenská próza po roku 1945 

 

Socialistický realizmus je umelecký smer a bol smerovaním oficiálneho (teda štátom podporovaného) umenia 

sovietskeho obdobia v ZSSR pred 2. svetovou vojnou a po nej a v krajinách strednej, juhovýchodnej a východnej 

Európy (vrátane Talianska).  

o Peter Jilemnický, Fraňo Kráľ  

 

Postmoderna: 

- vedomie postáv a často aj text sú fragmentárne (útržkovité, necelistvé); 

- v próze sa spájajú zdanlivo nezlučiteľné prvky reality  

- človek sa vníma ako hračka spoločenských pohybov 

- irónia, sebairónia, výsmech 

- autor sa vzdáva prísnej racionality, racionálno sa narušuje - aj fyzikálne zákony; 

- autori sa vysmievajú práve z toho, čo je spoločensky hodnotené ako vysoké 

- namiesto o hrdinovi môžeme hovoriť skôr o antihrdinovi (hrdina proti svojej vôli) - klamár, násilník, vrah 

-  používa sa princíp montáže - text akoby bol zmontovaný z rôznych textov, palimpsest 

 - Dušan Mitana, Dušan Dušek, Pavel Vilikovský, Ján Johanides 

 

 

Veľká epická próza 

 
Jerome David Salinger :Kto chytá v žite (lit. po roku 1945) 

Psychologický román kritického realizmu - subjektivizačný prúd. 

Príbeh 17-ročného rebela Holdena Caulfielda, ktorého už tretíkrát vyhodili zo školy pre jeho 

nezáujem o učenie a neprístojné správanie. Holden smeruje domov, ale bojí sa vrátiť 

k rodičom, preto sa 3 dni túla po New Yorku. Spomína na svojich spolužiakov a všetko, čo s 

nimi prežil. Jeho teenagerská duša je zmätená, nerozumie svetu dospelých. Považuje ich za 

falošných a nespravodlivých. Čistú dušu podľa neho majú len deti. Predstavuje si, že stojí na 

okraji priepasti, pred ktorou sa v žitnom poli hrajú deti. Jeho úlohou je zabrániť, aby v zápale 

hry do priepasti nespadli. Jeho psychické prežívanie a rozpoloženie je typické pre mladých 

ľudí jeho veku. 

Retrospektívny kompozičný postup - spomienky Holdena po roku z nápravno-výchovného 

ústavu. 

 

 

Moderné smery vo svetovej próze po roku 1945 
 

EXISTENCIALIZMUS - Francúzsko 

- problém ľudskej osobnosti, jej existencie, slobody a vzťahu k svetu, slobodná voľba 

- sloboda jednotlivca (nie každému vyhovuje, lebo so sebou nesie zodpovednosť) 

- pocit odcudzenia a absurdnosti života (tesne pred smrťou už človeka nič neviaže), 

skepsa, pochybnosť, úvahy o zmysle existencie v situáciách ohrozujúcich život 

Jean Paul SARTRE 
Múr : krátka psychologická poviedka: čakanie na smrť – posledné hodiny života 

odsúdencov vo väzení počas španielskej občianskej vojny: Tom aktivista, Juan vo väzení 

len kvôli bratovi; Pablovi ponúknu, aby zradil vodcu republikánov Ramona Grisa – zo 



žartu im povie, že sa skrýva na cintoríne – no nakoniec ho tam skutočne nájdu (z 

predošlého úkrytu odišiel, lebo sa pohádal s Pablovým bratrancom); z človeka 

odhodlaného obetovať sa za život iného sa absurdnou hrou náhody stáva zradca; 

- človek v hraničnej situácii – nič nehrá, nič nepredstiera: „celý život máme pred sebou“ 

= lož – nikdy nevieme, kedy umrieme; všetky životy sú rovnako cenné! 

(detail: doktor ich utešuje, no nemá šancu pochopiť, čo sa deje v ich vnútri) 

Albert CAMUS (Alžírsko) 

Mor – román, alegória 2.svetovej vojny: v alžírskom mestečku (Oran) vypukne mor: je 

tiež abstraktným symbolom vojny, okupácie, absurdnosti sveta: „každý v sebe nosí mor“ 

– proti nákaze bojuje lekár RIEUX (rijó) – mesto izolované, choroba nerobí rozdiely – 

neskôr epidémia končí, no lekár sa nedokáže tešiť: „Za chorobu sú vinní všetci, lebo 

vnútorný mor t.j. klamstvo, pýcha, nenávisť rozožiera ľudské duše.“ 

 

ROZHNEVANÍ MLADÍ MUŽI – Anglicko 

- nihilizmus, kritika konzumnej spoločnosti, pachtenia sa po moci a postavení, ktorou 

bezmocne bili do všetkého, z čoho mali strach 

John OSBORNE – divadelná hra Obzri sa v hneve: Jimmy Porter – agresívny, odpudzujúci, 

bezmocný voči spoločnosti, vybíja si hnev na okolí – nie je to však jeho pravá tvár – 

nešťastný, lebo si napriek vysokoškolskému diplomu nevie nájsť prácu; hnev prenáša na ženu, 

tá zatají tehotenstvo a odíde, neskôr sa po potrate k nemu vracia; krutá výpoveď o 

neschopnosti mladej generácie hľadať životnú perspektívu; živelná vzbura proti zaužívaným 

konvenciám a životnému štýlu. 

 

John BRAINE = najpopulárnejší predstaviteľ; román Miesto hore – príbeh mladého 

bezohľadného muža, ktorý zrádza svoje ideály v honbe za kariérou – rozpory medzi cťou, 

ľudskosťou, láskou a bohatstvom, kariérou; 

NEOREALIZMUS - Taliansko 

- „ zobrazovanie novej skutočnosti“ 

- pravdivý pohľad na životné podmienky talianskeho ľudu – živý hovorový jazyk – rozprávač 

v 1. osobe – sugescia – analýza pocitov, ťažké osudy ľudí z chudobných okrajových 

mestských častí. 

PRATOLINI, PASOLINI, MORAVIA 

 

Alberto MORAVIA 
Rimanka – román, psychológia rímskeho dievčaťa (Adriana), ktorá je okolnosťami života 

donútená stať sa prostitútkou, hoci chcela byť milujúcou ženou a matkou; zaľúbi sa do 

bohatého študenta, ktorý zo strachu udá antifašistickú skupinu, pre výčitky sa zabije – ona 

tehotná, chce aby dieťa žilo šťastne; záver – hodnoty: česť, poctivosť 

Vrchárka – román, Cesira v prvých rokoch vojny žije spokojne, počas vojny prežívajú hrôzy, 

utrpenie, zo strachu pred bombardovaním Ríma odchádza s dcérou do hôr; stanú sa obeťami 

násilia vojakov ... návrat do Ríma: ženy psychicky i fyzicky zničené, no nestrácajú nádej. 

BEAT GENERATION = BÍTNICI, USA 

- San Francisco – deti absolútnej slobody (sex, drogy, alkohol), cestovanie naprieč Amerikou 

- pohŕdanie spoločnosťou, lebo im nevedela poskytnúť nijaký ideál, hľadali útechu 

v nihilizme, anarchizme a v mystike orientálnych učení, zachytenie stavu vedomia 

- stáli na strane prenasledovaných, diskriminovaných – protest proti vojne, falošnému 

patriotizmu 



- dnes sa americkí príslušníci beat generation aktivizujú sa v ekologickom hnutí, nachádzajú 

zmysel v aktívnej, fyzickej práci. 

Beatnici písali verše predovšetkým na verejné recitovanie v periférnych krčmičkách a často 

spolupracovali s džezovými hudobníkmi, preto ich básne vystihovali aj rytmus džezovej 

hudby. Autori sa neusilovali o harmóniu a krásu, hlásali neviazanosť všetkých zmyslov.  

Predstavitelia A. Ginsberg, L. Ferlinghetti, J.Kerouac. 

 

Jack KEROUAC 

Na ceste – netradičný román (pôvodne napísaný na 30 m dlhej rolke papiera – výsmech 

a kritika konzumnej spoločnosti, ktorá má asi takú hodnotu ako to, na čo slúži toaletný papier) 

o putovaní troch priateľov – beatnikov rôznymi prostriedkami naprieč Amerikou, pričom si 

užívajú neviazanú slobodu – sex, drogy, alkohol hľadajúc skutočné hodnoty života. 

ANTIROMÁN alebo Nový román je pokus francúzskej literárnej avantgardy z 50. rokov 20. 

storočia. Vytvorili opak klasického románu s domnienkou, že klasický román už nemôže 

zachytiť novú skutočnosť a skúsenosť nového človeka. 

Odmietli románový dej i postavy, zobrazujú svet opisným spôsobom, uprednostnili formu 

pred obsahom; príbeh sa neodvíja chronologicky, ani logicky. Každý detail opisu mohol byť 

východiskom k ďalšiemu príbehu. Cieľom nebolo popisovať svet či situácie, práve naopak, v 

týchto dielach je „svet najskôr zbavený zmyslu. Hrdina často nemá meno a dej sa odohráva na 

neznámom mieste. Veci opisujú z pohľadu hrdinu, teda nie tak, ako ich vníma väčšina ľudí. 

Pre čitateľov je tento štýl zväčša ťažko čitateľný, ak vôbec. 

Predstavitelia - Allain Robbe-Grillet, Nathalie Sarrautová, Michel Butor, Claude Simon 

Allain ROBBE-GRILLET  

Gumy – antiromán – príbeh detektíva , ktorý pátra po vrahovi domnelej vraždy profesora 

napriek tomu, že mŕtvola sa nenašla (profesor sa nechal vyhlásiť za mrtvého kvôli paranoji, že 

ho niekto prenasleduje a chce zabiť). Detektív sa snaží nazbierať čo najviac informácií a 

dôkazov, ale každý zápis vo svojom zápisníku stále gumuje, lebo svedkovia mu dávajú vždy 

iné, zavádzajúce a protichodné informácie. Po upozornení, že v dome profesora sa niekto 

pohybuje, sa tam detektiv vyberie v domnení, že páchateľ sa vrátil na miesto činu. Zabije 

„páchateľa“ netušiac, že ide o profesora, ktorého vraždu vyšetruje.  A tak sa z detektíva 

absurdnou náhodou stáva vrah obete, po ktorom pátral. Dej je zmätený, zavádzajúci čitateľa, 

často nepochopiteľný až absurdný. 

Dramatická literatúra 
 

ABSURDNÁ DRÁMA 

 

Základy absurdnej drámy nájdeme už v tvorbe Franza Kafku: Proces (medzivojnové 

obdobie) – zobrazuje zatknutie Jozefa K. v deň jeho 30-tych narodenín, jeho nezmyselné 

vypočúvanie (nič nespáchal a nerozumie, prečo ho zatkli) pod nátlakom na povale starého 

domu. Vymývaním mozgu sám všetkému uverí a čaká na rozsudok smrti. V deň svojich 31. 

narodenín je v kameňolome podrezaný ako pes. 

Absurdná dráma alebo absurdné divadlo je smer avantgardnej drámy, resp. divadla, ktorý 

vznikol v 50. rokoch 20. storočia vo Francúzsku. Vychádza z existencializmu, ktorého hranice 

však posúva ďalej. Pre absurdnú drámu je typická nihilistická koncepcia človeka i života. Je 

veľmi subjektívna - zobrazuje najmä pocity a život jednotlivca. Všade vidí a zobrazuje skepsu 

a nonsens (nezmyselnosť) ľudského života. Zobrazuje človeka v bezvýchodiskových a 

nezmyselných situáciách. Prebiehajúci príbeh je neskutočný až absurdný a odohráva sa v 

neurčenom čase a na neznámom mieste. Využíva iróniu a satiru. Častým javom v absurdnej 
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dráme je opakovanie sa situácií - autori tak chcú poukázať na monotónnosť a kolobeh života, 

a tak vytvárajú pocit beznádeje. Je to spôsobené aj tým, že hry majú často rovnaký začiatok aj 

koniec. Dialógy medzi postavami sú chaotické a zmätočné. Dej sa skladá v množstva rôznych 

obrazov a výstupov, ktoré však nie sú dejovo pospájané. Scéna v divadle je často veľmi 

jednoduchá - nemá kulisy a má veľmi málo rekvizít. 

K najvýznamnejším predstaviteľom absurdnej drámy patria Samuel Beckett: Čakanie na 

Godota  - príbeh dvoch tulákov, ktorí sa stretnú na poľnej ceste (jedinou kulisou je strom) 

a čakajú na akéhosi Godota. Vedú spolu nezmyselný dialóg, ktorý im preruší príchod pána 

a sluhu. Pán sa správa k sluhovi veľmi povýšenecky a drsne. Na konci 1. dejstva príde 

chlapec, ktorý protagonistom oznámi, že Godot dnes nepríde. V druhom dejstve tuláci opäť 

vedú nezmyselný dialóg a zasa prichádza pán a sluha, ale tentokrát je pán odkázaný na sluhu, 

lebo je slepý. Na konci dejstva opäť prichádza chlapec a oznamuje, že Godot dnes nepríde. 

Tuláci sa chcú obesiť na strome, ale povraz vytiahnutý z nohavíc sa roztrhne.   

-absurdné čakanie, ktoré neprináša výsledok, divák sa nedozvie, kto je Godot – možno je to 

Boh, alegória večnej nádeje, nekonečného kolobehu života. 

 Eugène Ionesco: Stoličky -  príbeh dvoch manželov, ktorí chcú spáchať samovraždu, preto 

si zavolajú rečníka, na prečítanie závetu, a hostí. Hostia však neprídu a rečník pred prázdnymi 

stoličkami neartikulovanými zvukmi číta závet. Absurdnosť celej situácie je jasná. 
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