
Literatúra po r.1945                                                 4.A 

Rozdelenie sveta na: 

 západný-kapitalistický/demokratický blok na čele s USA, môžu 

slobodne vznikať nové umelecké prúdy: neorealizmus ( ITA),  

existencializmus (FR), absurdná dráma ( Nem.), fantasy ... 

 a východný- socialistický/totalitný blok  na čele so ZSSR/Rusko 

Východ: uznával oficiálne len socialistický realizmus. Autori písali tajne, 

ak chceli slobodne tvoriť- samizdat, disent. Alebo emigrovali a v exile 

publikovali. 

 

Američan Jerome D. Salinger : 

 román Kto chytá v žite – na hlavnej postave zobrazil pocity 

generácie, ktorá je nespokojná so všetkým – so sebou, s rodinou, so 

spoločnosťou.. 

Románom oslovil mladú generáciu, zachytil ich problémy, použil ich 

myslenie, humor , jazyk ( slang). 

Kompozícia: - román  

- je to rozprávanie v 1. os. jed. č. 

- čas + miesto deja: NY počas 3 predvianočných dní 

- hl. postava: Holden Caufield (koufild) 

 

 

POSTAVY: 

HC – 17-ročný chlapec, ktorý vyrozpráva svoj príbeh čitateľom alebo 

lekárom v sanatóriu. Študoval na SŠ v Pencey a prepadol.  Rád čítal, bol 

fajčiar a večne nespokojný so všetkým. Neustále čosi riešil a posudzoval. 

Pochádzal zo zámožnej amer. rodiny. Otec bol právnik a HC zaujímalo, 

prečo vykonáva túto prácu, či iba pre peniaze al. preto, že chce pomôcť 

ľuďom. Matka je poznačená smútkom zo smrti syna Allieho. HC mal 

staršieho brata D. B. – odišiel do Hollywoodu ako spisovateľ za slávou. 

Phoebe – jeho sestra, mala 10 rokov a HC mala veľmi rada. Pomohla 

mu dostať sa z psychickej krízy. 

Stratlater – Holdenov spolubývajúci, veľký fešák, kt. musel mať každé 

dievča. 



Jane – HC kamarátka z detstva, HC ju má veľmi rád.  

DEJ: 

HC vyhodili zo SŠ. Bola to už jeho 4. škola, bál sa prísť domov, a preto 

sa túlal v predvianočnom New Yorku. Ubytoval sa v hoteli, cestou ho 

zaujímali rozličné veci, napr. čo sa stane s kačicami v zime na jazera, 

keď zamrzne ľad. Rozprával sa s viac. ľuďmi, v bare skúmal, či mu 

nalejú al. nie, bol zvedavý, či zistia, že má iba 16 r. Zaujímali ho otázky 

náboženstva a sexu a v súvislosti s tým zažil aj nepríjemnú situáciu. Vo 

výťahu mu liftboy ponúkol dievča na pobavenie. HC ho odmietol, ale až 

po tom, čo zistil, že nevie, čo s ňou má robiť. HC musel zaplatiť za 

dievča viac, ako bola dohodnutá cena. Namiesto 5 dolárov musel zaplatiť 

10 dolárov. Phoebe mu chcela veľmi pomôcť. HC sa bál prísť domov, 

zakrádal sa potichu, ale našťastie zistil, že rodičia nie sú doma. 

Rozprával sa so sestrou, prečo ho vyhodili zo školy. Prišli rodičia a HC sa 

ukryl do skrine. Nenašli ho. 

Napokon pochopí, že cudzím ľuďom je jeho osud ľahostajný, ale rodičia 

ho ľúbia, boja sa o neho, preto sa „do neho starajú“. 

   Holdem má sen – stojí v žitnom poli a jeho úlohou je dávať pozor na 

deti, ktoré sa tam hrajú, aby sa nepriblížili k priepasti.  Vo vnútri cíti, že 

chce byť užitočný, aby mal zmysel života. 

Symboly: pole – Amerika, hojnosť 

Priepasť – zlý svet, hriech ... 

 

Pop poézia 

     Jozef Urban je predstaviteľom  poézie z konca 20.storočia. Vo svojej 

druhej básnickej zbierke Hluchonemá hudba (1989) si ešte viac uvedomil 

rozporuplnosť sveta a jeho negatívne prejavy. Nekompromisne ich po-

menúva a komentuje, aby tak upozornil na stav spoločnosti a ohrozenia 

samotných základov dôstojnosti života a ľudského spolunažívania 

a potrebu ich zachovania. Vyhovovalo mu písať básne vo voľnom verši, 

no vrodená prirodzenosť vnímania rytmu a rýmu ho často tlačia 

komponovať báseň do usporiadanejšej  formy. 



Zbierka básní  Voda, čo ma drží nad vodou - vyšla po Urbanovej smrti, 

sú v nej všetky jeho piesňové texty- pop poézia ( pre Elán, Mira Žbirku, 

Marcela Palondera, Janka Lehotského, Beátu Dubasovú, Barbaru 

Haščákovú, texty piesní pre film Fontána pre Zuzanu 3.) 

 

Úloha    

a) Všimnite si, či je v básni cítiť rým – aký? 

b) Nájdite v básni obrazy z reálneho života 

c) Vyhľadajte a vysvetlite básnické prostriedky, ktoré sú v texte (min.3) 

d) Spočítajte slabiky v podčiarknutých veršoch   

e) O čom hovorí obsah básne? Prečo má taký názov? 

 

Jozef Urban: Ráno poskladaných slnečníkov 

 

Prší 

už od včerajška prší 

Kolotoč stojí vrkoče mu moknú 

Prváčik v byte na prízemí 

rozpráva o ňom zahmlenému oknu 

Preč sú tie časy keď som nemal drobné 

na novú radosť z ďalších jázd 

Tak úbohé sú naše peňaženky 

keď na lunapark padá dážď a dážď 

 

Strelnica skrýva ruže pod viečkom 

Dnes ho už neodklopí 

Môcť si tak občas šliapnuť do blata 



a ako korálky tam nechať svoje stopy 

Môcť sa tak nechať večne klamať 

skrivenou puškou blufom lotérie 

Lunapark pestrý podvodník 

už neožije dnes už neožije 

 

Vývin jazyka 

Jazyk je systém dorozumievacích znakov a pravidiel pre určitú skupinu, 

z ktorej každý člen ovláda podstatnú časť tohto systému – základná 

slovná zásoba, gramatické pravidlá... 

Reč je praktické používanie jazykového systému jednotlivcami – ústne či 

písomne. 

Prirodzené jazyky sa vyvíjali s národnou spoločnosťou stáročia, 

rozprávajú  nimi  všetci členovia jedného národa. Keďže sa dlhodobo 

formovali, majú aj gramatické pravidlá, ktoré majú výnimky. Je založený 

na artikulovaných zvukoch a zreteľnej gramatickej stavbe. Prirodzený 

jazyk sa neustále rozvíja, reaguje na rozvoj spoločnosti, preto sa mení 

jeho slovná zásoba, konštrukcia viet  i pravopis.  

Prirodzený jazyk zachytí aj významové, emocionálne odtienky vo 

vyjadrovaní, nárečím odráža regionálnu príslušnosť, istým stupňom 

nespisovnosti aj intelekt, vzdelanie respondenta/hovoriaceho. 

Napr. anglický jazyk má odlišnú výslovnosť i slová vo Veľkej Británii, 

Írsku, USA a Austrálii. 

slovenské nárečia – šarišské, záhorácke, liptácke... 

Jeho nevýhodou  oproti umelému jazyku je ťažšie zvládnutie naučiť sa 
ho, lebo má mnoho pravidiel a výnimiek z pravidiel. Tie si človek,  ktorý 
sa jazyk učí odmala ( materinský jazyk ) osvojuje automaticky.  

Umelý jazyk -  vytvoril ho jeden človek alebo skupina, aby odlíšili, zjednotili 
dorozumievanie. Ovláda ho len skupina ľudí, ktorá ho používa pri 
komunikácii s ostatnými členmi skupiny.   Aby si tento jazyk rýchlo osvojili, 
má jednoduché znaky a gramatické a výslovnostné pravidlá.  

Najznámejší umelý jazyk je esperanto - prvotným cieľom bolo, vytvoriť 
univerzálny jazyk zo slov najrozšírenejších jazykov, aby sa ho všetci 



a odstránila by sa jazyk.bariera. ( niekto vie ANJ, iný NEJ alebo FRA, TAL) 
Má praktické využitie, napr. programovací jazyk Java, Python, posunková 
reč, brailovo písmo, morseovka.  

prirodzený jazyk                          umelý jazyk  

hovorí ním národ                         len skupina 

neustále sa vyvíja                       nemenné pravidlá 

komplikovaná gramatika             jednoduchá logic.gramatika 

ťažšie sa učí                               ľahšie sa učí 

Národný jazyk, jeho poddruhy 

Každý prirodzený jazyk, ktorý sa neustále vyvíja, má niekoľko foriem.  

Spisovná forma jazyka – presne dodržiava gramatické a artikulačné 
normy/pravidlá. Uplatňuje sa v písanej verejnej komunikácii (knižnej) a mala 
by byť použitá aj pri verejnom oficiálnom prejave ( politický, úradný, 
rečnícky prejav) 

Štandardná forma – má celonárodnú platnosť/ rozumie jej väčšina, Pri 
niektorých pravidlách, hlavne výslovnostných, už nie je tak presná. 
Používame ju v bežnej oficiálnej komunikácii na úrade, pošte, obchode       
Napr. necht – spisovne tvrdo vysloviť –n-, štandard toleruje –ň-, spisovne: 
idem ku susedom - štandard : idem do susedov   

Subštandrardná forma – výrazne sa líši od spisovnej tvarmi slov, 
výslovnosťou aj melódiou (prízvuk). Odráža región, vzdelanie a výchovu aj 
spoločenskú skupinu hovoriaceho.       Je chybou, keď preniká do verejnej 
komunikácie – reklama, predvolebná kampaň a pri človeku, ktorý 
nerešpektuje slušné vystupovanie a správanie. 

Patria sem: dialekty – nárečia,  slang,  argot (tajná reč) 

 

 Odpovede na úlohy pošlite na minervahel@post.cz 

 

 

 



 

 

 


