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STAROVEK (3. tisícr. p. n. l. – 5. stor. n. l.) 
 
  

SUMERSKÁ LITERATÚRA 
(asi 2500 r. p. n. l.) 
 

 
• Gilgameš 

 
- staroveký epos (znaky eposu – veľká 
epika, čerpá z mytológie, ústne podanie, 
epická šírka, detský vek ľudstva, hrdina 
s nadprirodzenými schopnosťami, 
miešanie reality a fantázie, bohovia 
zasahujú do deja, majú ľudské 
vlastnosti/i slabosti...), 
- otázky zmyslu života a smrti (Keď 
zomriem, budem ako Enkidu?) 
 

  
ANTICKÁ LITERATÚRA 
(9. stor. p. n. l. – 5. stor. n. l.) 
 

 
• Sofokles (497/6 – 405/6 p. n. l.) – Vládca 

Oidipus 

 
- antická dráma, antické divadlo, súťaž, 
výchovný charakter, aktivizácia 
myslenia diváka, tri dramatické jednoty, 
- Sofoklove inovácie drámy, 
- tragédia (tzv. neharmoniké riešenie 
konfliktu), zrážka človeka s osudom, 
- mýtická doba, 
- (o. i. téma moci, pojem oidipovský 
komplex, početné aktualizácie, napr. 
filmové stvárnenie Piera Paola 
Pasoliniho) 
 

   
• Sofokles (497 – 405 p. n. l.) – Antigona 

 

 
- antická dráma... tragédia... 
- snaha hlav. hrdinky, Oidipovej dcéry 
a sestry zároveň, očistiť rod – „hnusné 
plemeno“, 
- (o. i. téma moci, početné aktualizácie) 
 

   
o Ovídius – Metamorfózy (Na piatok – Orfeus 

a Eurydika a Orfeova smrť) 

 
- námety z mytológie, 
- epická poézia 
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o Ovídius – Zdôrazňuj zlé vlastnosti 

 

 
- spojili sme si s Koncom lásky Janka 
Jesenského 
 

 
STREDOVEK (5. stor. – 15. stor.) 
 
    
 
HUMANIZMUS A RENESANCIA (14. stor. – 17. stor.) 
 
   

• William Shakespeare - Hamlet 
 
- alžbetínska dráma, 
- tragédia (písaná vo veršoch), 
- najdlhšie Sh. dielo, 
- vplyv svet. lit. na dielo (Seneca – 
tragédia pomsty, dánske stredoveké 
kroniky, španielska lit., eseje M. de 
Montaigne) a naopak, veľký vplyv diela 
na svet. literatúru, 
- význam Sh. objavený až neskôr, 
- porušovanie kánonu (narúšanie 
požadovanej jednoty miesta, deja a času; 
prítomnosť ľudového humoru), 
- aktualizácia (nejde o stredoveké 
Dánsko, ale o krízu renesancie 
v Anglicku, Hamlet ako renesančný 
intelektuál – irónia, sarkazmus...), 
- divadlo v divadle, 
- postavy – výrazné individuality 
(renesančný intelektuál, karierista 
a manipulátor, pätoôízači a zradcovia, 
morálne slabá žena, krehká dievčina 
medzi dvoma mlynskými kameňmi) 
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BAROK (16. stor.  – 18. stor.) 
 
   

• Hugolín Gavlovič – Valaská škola mravúv 
stodola 

 

 
- katolícky barok, františkánstvo 
v slovenskej literatúre, 
- didakticko-reflexívna poézia 
(poučenie a humor vo veršoch), 
- nápadky = nadpisy básní, 
- koncepty = jednotlivé básne Val. školy 
- kompozícia = Úvod, 21 pastierskych 
nót, Prídavek, Záver 
 

 
KLASICIZMUS A OSVIETENSTVO (17. stor. – 18. stor.) 
 
  

SVETOVÝ KLASICIZMUS  
(17. a 18. stor.) 

 
• Jean Baptiste Poquelin Moliére – Lakomec    

 
- komédie, frašky, 
 
- snaha povýšiť komédiu, kt. sa hrávala 
pre mešťanov a pre ľud na námestiach po 
vzore komédie dell´arte,  
↓ 
chcel písať komédie podľa pravidiel pre 
vznešené hry, kt. boli v jeho dobe 
ideálom, 
 
kvalitný dialóg (nie hlúpe reči figúrok),  
 
charakterový typ: vznikol hyperboli-
záciou nejakej negatívnej vlastnosti 
(lakomstvo, svätuškárstvo, hlúposť, 
pokrytectvo atď.), „portrét“ sa má 
ponášať na skutočného človeka, ľudia sa 
majú v hre spoznať... dôstojná negatív-
na úroveň postavy 
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SLOVENSKÝ KLASICIZMUS 
(20. a 30. roky 19. stor.) 

 
• Ján Hollý – Svatopluk  

 
- epos (propozícia, invokácia, peripetia), 
- časomiera (ako Homér, Vergílius), 
- bernolákovčina (kultúrna 
západoslovenčina), 
- základ novodobej básnickej kultúry, 
- téma Veľkej Moravy na posilnenie 
národného povedomia  
 

  
PREROMANTIZMUS 
(20. a 30. roky 19. stor.) 

 
• Ján Kollár – Slávy dcera 

 
 
 
 

 
- prvky preromantizmu: téma lásky 
k žene, vyjadrenie citov (ale hlavne 
vlastenecký motív), 
- časomiera (Předzpěv - elégia), 
sylabotonizmus (znělky - sonety), 
- odkazy na minulosť (časomiera, 
vlastný panteón bohov – antika, Mína – 
ako Danteho Beatrice, sonety – vynález 
renesancie, odkazy na české dejiny,  
Veľkú Moravu a pod.), 
- Mína – symbol rituálnej odplaty za 
hriechy páchané na Slovanoch 
 

 
ROMANTIZMUS (posledná tretina 18. stor. – 1. pol. 19. stor.) 
 
  

SVETOVÝ ROMANTIZMUS 
(posl. tretina 18. stor. – 1. pol. 19. stor.) 
 

 
• Percy Bysshe Shelley – Ozymandias  

 
- sonet, 
- kontrast (moc a čas, kameň a piesok), 
- romantická irónia, 
- čerpanie tém z minulosti, 
- nadčasovosť 
 

  
 

 
 

 
 



Obdobie/epocha/ 
smer 
 

Presnejšie zaradenie Autor a názov diela Poznámky 
 
Verzia:  2011.05.25 

 

5 
 

 o Edgar Allan Poe – Izrafel (Na piatok), 
 

- princíp alegórie (Izrafel, anjel z 
Koránu), 
kontrastný kompozičný princíp (údel 
básnika – smrteľníka z nedokonalého 
sveta v protiklade k dokonalému, 
nadpozemskému spevu anjela...) 
 

  
• A. S. Puškin – Kapitánova dcéra 

 

 
- novela? román?, 
- priamy rozprávač (Peter Griňov), 
- hlavná postava – Pugačov, 
- výnimočnosť v spracovaní historickej 
témy, 
- tiež téma lásky, ktorej v ceste stoja 
prekážky, myšlienka sebaobetovanie 
(obrancovia pevnosti), 
- zaujímavá vonkajšia kompozícia 
(motto z ľudovej sloves. v úvode 
kapitol), 
- kontrastné zobrazenie Pugačeva, 
Švabrina 
 

  
• Karel Hynek Mácha – Máj  

 

 
- romantický hrdina (Vilém – 
vydedenec, strašný lesů pán), 
- stotožnenie autora s postavami (aj 
Hynek je vyhnancom z raja detstva, ako 
Vilém a Jarmila, ako my všetci) 
- kontrastný kompozičný princíp 
(krásna, rozkvitnutá májová príroda, ale 
Jarmila pred samovraždou; láska a smrť), 
- príbeh z minulosti, 
- motív tragickej lásky, 
- vlastenecký motív (zahalený pred 
cenzúrou), 
- alegorická krajina (jazero, lesy, kopec 
s popraviskom) 
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- asymetrická kompozícia, 
- jambický verš (t. j. sylabotonický 
prozodický systém), 
- originálne prirovnania (vplyv na 
českú avantgardnú poéziu – V. Nezval), 
- lyricko-epická poviedka, romantický 
(byron.) epos (druhový synkretizmus), 
- ak iba prerozprávame obsah, ešte sme 
nič o básni nepovedali 
 

  
• Karel Jaromír Erben – Svatební 

košile (zb. Kytice) 
 

 
- inšpirácia ľudovou povesťou, baladou, 
piesňou (nie však ponášková tvorba), 
- katolík – ženské hrdinky, vina, trest, 
pokánie, poučenie 
 
 

 
SLOVENSKÝ ROMANTIZMUS 
(30. a 40. roky 19. storočia) 
 

 
• Samo Chalupka – Mor ho! 

 
- kolektívny hrdina (idealizovaný), 
- námet z histórie (ale fikcia, nie 
skutočnosť),  
- kontrastný kompozičný princíp (malá 
družina Slovenov – cisárske vojsko, 
dobro – zlo, rozpínavosť, hory a  rovné 
polia), 
- alegorická krajina, ale zároveň 
jednoznačne Slovensko (priestorová 
monumentálnosť), 
- silný vlastenecký motív (národno-
obranná funkcia umenia), 
- sylabický prozodický systém, 
- lyricko-epická skladba (druhový 
synkretizmus) 
 

  
 

• Ján Botto – Smrť Jánošíkova 

 
 
- patril k tým, čo zaspávali s Máchovým 
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 Májom pod hlavou, 
- námet z histórie, inšpirácia ľudovou 
slovesnosťou so zbojníckou tematikou, 
- romantický hrdina (ale Jánošík je 
zároveň ľudovým hrdinom, v diele má aj 
ďalšie podoby), 
- alegória a symbolika („Tieň kríža mu 
na prsiach, na čele blesk žiari..“; 
Slovensko ako zakliata krajina, ktorej 
ľud – nebožiatko - žiť nezná a zomrieť 
nemôže ; Jánošík ako alegorická bytosť 
sa v závere ožení s kráľovnou víl ; autor 
bol majstrom vo využívaní symboliky a 
alegórie), 
- kontrastný kompozičný princíp, 
- sylabický prozodický systém, 
- lyricko-epická skladba, autor ju nazý-
val romancou (druhový synkretizmus), 
- rytmicko-syntaktický paralelizmus 
(bez presahov), 
- politikum (alegoricky sa tam vlastne 
hovorí o neúspechu revolúcie 1848/49), 
mimoliterárna funkcia štúrovskej 
poézie (napr. prebúdzať národné 
povedomie, potvrdzovať existenciu 
národa a pod.) 

   
• Andrej Sládkovič - Marína 

 
- Jozef Urban o „zločinoch“ Andreja 
Sládkoviča, t. j. o vybočení zo 
štúrovského kánonu (najmenej ľudový, 
neuplatňuje dierézu dôsledne, 
nepravidelný výskyt združených rýmov, 
veršový presah – narúša sa rytmicko-
syntaktický paralelizmus, spojenie 
ľúbostnej a spoločenskej lyriky), 
- druhy lyriky: intímna, napr. ľúbostná 
(básnik je subjektom/tvorcom aj 
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objektom lyriky... ale Marína nie je len 
milenkou, je syntézou všet. básnikových 
snov), spoločenská (básnik je subjektom, 
objektom je rodina, spoločnosť, národ, 
ľudstvo...), prírodná (u Štúrovcov je 
príroda často alegorická!) 
- básnický protiklad: slová tvoria 
protiklad len v kontexte básne 
(Sitno/Hron, krása/peknota) 
 

 
PRECHOD OD ROMANTIZMU K REALIZMU V SLOVENSKEJ LIT. (60. a 70. roky 19. stor.) 
 
   

• Ján Palárik – Zmierenie  
 

 
- dramatik, novinár, teoretik drámy, 
katolícky kňaz, 
 
- Dôležitosť dramatickej národnej 
literatúry: dokáže intenzívnejšie pôsobiť 
na zmysly, je prístupnejšia všetkým soc. 
vrstvám, možnosť vkladať politické 
názory 
 
- nadväznosť na J. Chalupku i jeho 
prekonávanie: Kocúrkovo... kladní, 
záporní hrdinovia a tí, o ktorých sa 
bojuje (šľachta, inteligencia, 
meštianstvo), postavy sa vyvíjajú... 
 
- liberálne politické názory (opozícia 
voči konzervatívcom – Hurban, 
Francisci), myšlienka zmierenia (šľachty 
a niž. spoločenských vrstiev, Slovákov 
a Maďarov), hľadanie kompromisu, 
predstava Slovákov prosperujúcich 
v Uhorsku 
 



Obdobie/epocha/ 
smer 
 

Presnejšie zaradenie Autor a názov diela Poznámky 
 
Verzia:  2011.05.25 

 

9 
 

 
REALIZMUS (1. pol. 19. stor. s koreňmi v 18. stor.) 
 
 
 
 
 

 
SVETOVÝ LIT. REALIZMUS 
(1. pol. 19. stor. s koreňmi v 18. stor.) 
 

 
• Honoré de Balzac – Otec Goriot 

 
- téma zo súčasnosti, 
- román (reprezentatív. žáner realizmu), 
- hrdina je typ... človek spoločenský, 
sociálny (Ľudská komédia ako atlas 
ľudských typov, paradox realizmu), 
- migrujúce postavy, 
- obraz spoločnosti 30. rokov 19. stor. 
(baňa na dokumenty), 
- autor sa pokúšal o hĺbkový obraz sveta, 
jemu nešlo o vonkajšiu zhodnosť 
románového sveta a skutočnosti, ale o 
hĺbkové jadro... známe písanie podľa 
prírody (t. j. podľa skutočnosti) 
uplatňovali až naturalisti...  
- použili sme mp3 s rozhlas. rozhovorom  
s p. prof. Povchaničom 
 

 
SLOVENSKÝ LIT. REALIZMUS 
(1880-1918) 
 

 
o Pavol Országh Hviezdoslav – Mať moja dobrá, 

Krvavé sonety (realizmus, parnasizmus) 
 

 
- básnici, ktorí presadzovali u nás 
sylabotonický prozodický systém, najmä 
jamb (výzva, nespútanosť, rozihranosť), 
ale aj trochej (usporiadanosť, vychodená 
cesta) 
 

  
o Svetozár Hurban Vajanský – Trochej a jamb 

 
o Svetozár Hurban Vajanský – Slovenčina  

 

 
- básnici, ktorí presadzovali u nás 
sylabotonický prozodický systém... 
 

 
 

• Martin Kukučín – Keď báčik z Chochoľova 

 
 
- orientácia na kratšie prozaické žánre, 
najmä na poviedku a novelu, 
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umrie, Dom v stráni 
 

- tradičné ukotvenie  v prostredí 
slovenskej dediny 
- obraz dedinského človeka, snaha 
preniknúť hlbšie do jeho vnútra, ale aj 
obraz tzv. panskej spoločnosti (učiteľ, 
richtár, farár, zemania atď.), 
- autor nepočíta so zemianstvom ako 
s vedúcou silou v národe, 
- kritickosť a satira, 
- výrazný rozprávač, 
- mená charakterizujú postavy, 
- typizácia, 
- sakrálny čas (pred Vianocami) 

 
• Jozef Gregor Tajovský – Maco Mlieč 

 
 
 

 
- orientácia na kratšie prozaické žánre, 
najmä na poviedku a novelu, 
- tradičné ukotvenie  v prostredí 
slovenskej dediny 
- obraz dedinského človeka, snaha 
preniknúť hlbšie do jeho vnútra, ale aj 
obraz tzv. panskej spoločnosti (učiteľ, 
richtár, farár, zemania atď.), 
- kritickosť a satira, 
- výrazný rozprávač, 
- obviňovaný z prílišného naturalizmu 
(„tupiteľ národa“) 

 
• Jozef Gregor Tajovský – Statky-zmätky 

 
- klasická dramatická kompozícia, 
- humorným spôsobom sa rieši vážny 
problém (manželstvo za prísľub majetku, 
problém pracovnej sily), 
- odmietanie idealizácie slovenského 
národa, 
- zobrazené ľudské neresti: pretvárka, 
nevera, láska k poháriku, túžba po 
majetku, vypočítavosť, lakomstvo, 
lenivosť, hašterivosť...) 
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- nevyhýba sa tabuizovaným témam 
(napr. manželská nevera, domáce 
násilie), 
- hovorový jazyk a ľudová frazeológia, 
prvky stredoslovenského nárečia, 
- televízna inscenácia (Miloš Pietor) 
 

 
• Božena Slančíková Timrava – Ťapákovci 

 

 
- orientácia na kratšie prozaické žánre, 
najmä na poviedku a novelu, 
- tradičné ukotvenie  v prostredí 
slovenskej dediny 
- obraz dedinského človeka, snaha 
preniknúť hlbšie do jeho vnútra, ale aj 
obraz tzv. panskej spoločnosti (učiteľ, 
richtár, farár, zemania atď.), 
- kritickosť a satira, 
- výrazný rozprávač, 
 
- na diele sme si demonštrovali rôzne 
spôsoby vyjadrenia vnútorného 
monológu 
 

 
LITERÁRNA MODERNA (posled. tretina 19. storočia a zač. 20. stor.) 
 
  

SVETOVÁ LIT. MODERNA 
 

o Charles Baudelaire (ukážka) 
 

 

  
• Paul Verlaine – Básnické umenie 

 
- poézia o poézii, 
- porovnateľné s Poetikou starej lyriky I. 
Kraska, 
- hudobnosť (hudbu len)... 
symbolistická neurčitosť (oči za 
závojom, preč s vražednou  pointou, 
pointou zabijakom)... rozlišujeme poéziu 
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a literatúru (literatúra je to, čo zvýši) 
 

  
o Jaroslav Vrchlický – Za trochu lásky (Na 

piatok) 
 

 

 
• Christian Morgenstern 

Veľké Lalulá, Košilela 
 
 
 
 
 
 
Nočný spev rýb 
 

 
- absolútna báseň (rezignácia na 
prirodzený jazyk), 
- inšpirácia  
- predchodca avantgardy (napr. 
dadaistov, expresionistov), 
- prvky nonsensu,  
 
 
konkrétna báseň (objekty namiesto 
slov) 
 
 

 
o Sergej Jesenin – Básnikom byť... (ukážka) 

 

 

 
SLOVENSKÁ LIT. MODERNA 
(1900-1918) 
 

 
• Ivan Krasko – Zmráka sa... (ukážka) 

 

   
• Ivan Krasko – Poetika starej lyriky 

 
- poézia o poézii (programová báseň), 
- porovnateľné s básňou P. Verlaina 
Básnické umenie (nech hudbou zneje... 
pospájať to presné s hmlou), 
 

   
• Ivan Krasko – Hôrne  kvety vädnú 

 
- prírodné motívy na vyjadrenie stavu 
duše, neoddeliteľnosť vonkajšieho 
a vnútorného priestoru, 
- symbol (kvety – sebaobetovanie), 
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- jambický verš 
 

   
• Janko Jesenský – Koniec lásky 

 
- novela (znaky novely: bez väčš. 
odklonov od ústred. dejovej línie, 
potlačenie opis. zložiek, dramatickosť, 
náhly zvrat a pointa,  málo postáv, jedna 
udalosť, každodenný život), 
- vnútorný monológ (formy vyjadrenia 
vnútorného monológu: nevlastná priama 
reč, polopriama reč, nepriama reč), 
- kontrastný kompozičný princíp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MEDZIVOJNOVÁ LITERATÚRA (1918-1945) 
 
  

 
 

• Franz Kafka – Premena (poviedka) 
 

 
- rozprávačská technika „dvoch rovín“ 
(aj sen je súčasťou skutočnosti), 
- o sebe písal alegoricky, 
- pluralitné vysvetľovanie jeho próz, 
- motív premeny (premena = trest), 
- bizarnosť, 
- vplyv na modernú prózu 20. storočia, 
- interiéry, exteriéry pražských uličiek, 
ponurá atmosféra, bezvýchodiskovosť 
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• James Joyce – Odyseus (román) 
 

- experiment, 1 deň na 700 s., 
polemizuje s klasikmi (a tak na nich 
nadväzuje), 
- paródia na Homérov epos Odysea, 
- neustály návrat do Dublinu, kritické 
zobrazenie života v Írsku, dlho biele 
miesto v írskych osnovách, 
- prúd vedomia (myšlienky v procese 
zrodu) 
 

  
 

 
• Erich Maria Remarque – Na západe nič nové 

(román, realizmus, expresionizmus) 
 

 
- zobrazenie utrpenia, odvahy a 
priateľstva obyčajných vojakov, 
odsúdenie militarizmu (autor 
nezobrazuje vojakov znepriatelených 
strán ako skutočných nepriateľov), 
- Paul Baumer reprezentuje tzv. stratenú 
generáciu (generáciu obetovaných), 
- realisticky zobrazuje život vojakov v 
zákopoch na západnom fronte, 
- pravdivý obraz sveta – svet zažitý 
postavou (znak expresionizmu), 
- symboly (vojenské čižmy, zemiakové 
placky), 
- vplyv francúzskeho prozaika Henriho 
Barbussa - Oheň (1916) 
 

  
 

 
• Milo Urban – Za vyšným mlynom (novela, 

sociálno-psychologický realizmus) 
 

 
- novela (znaky novely: bez väčš. 
odklonov od ústred. dejovej línie, 
potlačenie opis. zložiek, dramatickosť, 
náhly zvrat a pointa,  málo postáv, jedna 
udalosť, každodenný život), 
- prekonávanie realizmu v slovenskej 
literatúre: subjektivizácia rozprávania, 
výrazovosť, komplikovanejšia práca 
s časom, potlačenie opisných zložiek, 
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náznak mysterióznej postavy, obrazný 
(metaforický) jazyk, pohľad na svet cez 
vnútro hrdinu... 
- vražda, hororové prvky – ale nie je to 
kriminálka ani horor, 
- kontrastný kompozičný princíp 
 

   
• Jozef Cíger-Hronský – Jozef Mak  

(prekonávanie realizmu, znaky lyrizovanej 
prózy, expresionizmu) 

 
- román (apoteóza ľudského utrpenia), 
- hlavný hrdina je „človek-milión“ 
(obyčajný dedinský človek, leitmotív, 
symbol tichého utrpenia, slabý a silný 
zároveň), 
- osudovosť (fatalita), ukrižované ruky, 
k nim však už nie ústa, preto vnútorné 
„dialógy“ (autor hovorí za mlčanlivé 
postavy), 
- sociálna tematika, 
- prvky lyrizovanej prózy (a potom 
prišla inovať... Julin biely úsmev), 
- autorovo výtvarné videnie sveta 
 

   
• Dobroslav Chrobák – Drak sa vracia 

(prekonávanie realizmu, naturizmus) 

 
novela: 

o menej postáv, ale zaujímavé, 
o leitmotív 

(oheň/plamene/požiar) 
 
lyrizovaná próza (naturizmus):  

o inšpir. ľud. sloves. (hrdin. 
rozprávka), 

o inšpir. sever. lit a franc. 
regionalizmom, 

o retardácia deja (opisy prírody, 
vnútorné monológy, 
snívanie...), 

o romanticky výnimočná 
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postava, 
o príroda ako postava, 
o  prelínanie sna a skutočnosti, 

minulosti a prítomnosti 
 
postava s tajomstvom, 
 
rozprávač v 3. osobe, ale dominuje 
pohľad Šimona, t . j. častá polopriama 
reč (ako forma vnút. monológu)  
 
nadčasovosť: vzťah kolektívu 
a jednotlivca, marginalizované skupiny 
v spoločnosti atď. 
 

  
AVANTGARDA 
(1. desať. 20. st., bláznivé 20.-30. r., 40. r.) 
 

 
• Guillaume Apollinaire – Pásmo  

(kubofuturizmus),  
 

 
- polytematická báseň, 
- asociatívny kompozičný princíp, 
- moderná obraznosť, básn. imaginácia, 
- zrušenie interpunkcie, 
- asonancie (t. j. nedokonalé rýmy), 
- narúšanie rytmického impulzu, 
- názov (nič neprezrádza o obsahu 
básne), 
- vplyv kubizmu, 
- Pásmo je „abecedou“ modernej lyriky, 
veľkou inšpiráciou pre poéziu 20. stor. 
 

  
• Guillaume Apollinaire – Krásna ryšavá 

 

 
- osobná lyrika (autobiografické 
prvky)/ale možno vnímať aj ako poéziu 
o poézii (programovú báseň), 
- názov (zaujímavý vzťah k obsahu 
básne), 
- dobrý zdroj citátov J podobne ako 
Pásmo 
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• Vítězslav Nezval – Edison  

(poetizmus) 
 

 
- zb. Básne noci (završuje básnikovo 
poetistické obdobie), 
- pásmová skladba, 
- cyklická kompozícia (napr. výrzanž 
refrén), 
- polytematická báseň, 
- gejzír modernej obraznosti, 
- prostredie veľkomesta (nočná Praha, N. 
Y.) 
- čiastočné odstránenie interpunkcie, 
- paralely medzi básnikom a 
vynálezcom 
 

 
 

 
• Jaroslav Seifert – Cirkus (zb. Na vlnách TSF, 

poetizmus) 
 

 
- avantgarda, poetizmus, 
- grafické stvárnenie zbierky Karel Teige 
 

   
• Laco Novomeský - zb. Nedeľa 

(1. vlna sloven. lit. avantgardy; na tvorbu autora 
v ďalších zbierkach vplýval aj poetizmus 
a surrealizmus) 

 
- ľavicový básnik a novinár, ako prvý 
u nás definoval socialistický realizmus, 
- sociálna tematika (ale bez triednej 
nenávisti, nenaplnená túžba človeka po 
šťastí, napr. v sociálnej balade Slúžka), 
- b. Nedeľa – pásmová skladba 
(moderná obraznosť na princ. vzdial. 
asociácií, odstrán. interpunkcie) 
 

   
• Laco Novomeský – zb. Romboid  

(vplyv poetizmu) 
 

 
- artizmus autora (prejavuje sa napr. ako 
funkčná hra so slovom, nápadný výber 
hlások...), 
- sémantika geometrických tvarov, 
- vnútorná eufónia veršov 
 

  
 

 
• Rudolf Dilong – Slovenská zem (zb. Mesto 

 
- avantgardná poézia, vplyv poetizmu 
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s ružou, poetizmus, surrealizmus, 2. vlna sloven. 
lit. avantgardy) 
 

a surrealizmu, 
- moderná obraznosť: 
„nezrozumiteľnosť“, spájanie zdanlivo 
nespojiteľného, snaha o čistú lyriku, 
- tzv. katolícka moderna, 
- duchovná poézia, 
- smerovanie k čistej lyrike (podľa 
Henriho Bremonda)  
 
 
 
 
 
 
 

 
LITERATÚRA PO R. 1945 (1945-1989) 
 
  

SVETOVÁ LIT. PO R. 1945 
(1945-1989) 
 

 
• Ladislav Novák – Kouzlo letní noci 

 
- avantgardný básnik a výtvarník, 
- konkrétna báseň (slová interpretujeme 
aj ako objekty) 
 

   
• Jiří Kolář – Karetní báseň 

 
 

• Mezi tupci 
 

 
- výtvarník (napr. kolážista), básnik, 
- konkrétna báseň 
 
- v rámci básní na piatok 

  
 
 

 
• George Orwell – Zvieracia farma (Na piatok) 

 

 

 
• Jorge Luis Borges – Metafora (študijný 

materiál) 
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• Allen Ginsberg – Supermarket v Kalifornii (Na 

piatok,) 
 

• Charles Bukowski – Úlovok, Používa zubnú 
niť, Niektorí ľudia (Na piatok) 

 
• Billy Childish – Nenásytnosť, Spokojný život 

(Na piatok), 
 

• Ivan Wernisch – Nesetkání (Na piatok) 
 

 

 
SLOVENSKÁ LIT. PO R. 1945 
(1945-1989) 
 

 
• Milan Rúfus – Až dozrieme, Zvony (Na piatok) 

 
• Miroslav Válek (ukážka) 

 
• Ján Stacho (ukážka) 

 

 
 

• Ivan Laučík – Nansen, Víchor (Na piatok) 
 

• František Andraščík – Keď človek  žije,  
akoby bol stromom (Na piatok) 
 

o Daniel Hevier – Óda na vyprázdnenú zubnú 
tubu (Na piatok) 

 
• Jozef Mistrík – Umelecká próza (Jazyk a reč, 

študijný materiál) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- stachovská metafora (ponechával len 
aspekt, t. j. prirovnávajúce, asociatívna 
diaľka, senzualizmus) 
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LITERATÚRA PO R. 1989 
 
  

2. GENERÁCIA MLADEJ TVORBY 
 

• Dušan Dušek – Kufor na sny 
 

 
- krátke poviedky, miniatúry (zdanlivá 
žánrová pestrosť), originálna optika, 
fantázia, humor, prirodzenosť, 
- často písanie v 1. osobe, 
- nachádzame príklady na tzv. 
nesujetovú prózu (rozprávanie bez 
akcie, bez dramat. gradácie, oslabenie 
sujetovej línie, rozloženie celku na 
fragmenty, epizódy, konštrukcia lit. textu 
a jazyk v centre rozprávania), 
- nájdeme príklad na uplatnenie prúdu 
vedomia, 
- recyklačný spôsob písania (v knihe sú 
aj staršie pozmenené alebo dosiaľ 
nevydané poviedky),  
- literárne lásky (predstavitelia 
modernej prózy 20. storočia), 
- nonkonformnosť pred r. 1989, 
- (Mladá tvorba (1956 – 1970) – časopis 
mladej generácie autorov v 60. rokoch, 
Trnavská skupina, Osamelí bežci, P. 
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Jaroš, J. Blažková, J. Johanides, R. 
Sloboda a ďalší)  
 

 


