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Vývin literárnych smerov  
v medzivojnovom období 

(Pomocou dostupných zdrojov vytvorte charakteristiky jednotlivých smerov) 

 Doznievanie realizmu a modernizmus 

• Premeny realizmu - naturalizmus 

                                       - nové podoby realizmu 

• Literárna moderna - symbolizmus  

                                        - impresionizmus 

• Inovácie a inšpirácie - neosymbolizmus 

                                           - vitalizmus  

    



• Avantgarda a jej prejavy:   

                           - futurizmus 

                           - kubizmus 

                           - expresionizmus 

                           - dadaizmus 

 

- poetizmus 

- surrealizmus 

- katolícka moderna 

- naturizmus 

 

 

Vývin literárnych smerov  
v medzivojnovom období 

(Pomocou dostupných zdrojov vytvorte charakteristiky jednotlivých smerov) 

 



• Návrat k spoločenskej funkcii umenia  

                                          - počiatky absurdnej literatúry 

                                          - sociálne angažovaná literatúra 

                                          - literatúra prúdu vedomia 

                                          - literatúra sci-fi 

 

Vývin literárnych smerov  
v medzivojnovom období 

(Pomocou dostupných zdrojov vytvorte charakteristiky jednotlivých smerov) 

 



Franz Kafka – výnimočná osobnosť 
literatúry 

(Pomocou dostupných zdrojov vytvorte medailón o autorovi) 

 

- najslávnejší Pražan, po nemecky píšuci 
spisovateľ židovského pôvodu  

- jeden z najvýznamnejších prozaikov 
svetovej literatúry 20. storočia 

 

„Umenie poletuje okolo pravdy, no s pevným úmyslom nespáliť sa. 
Jeho schopnosť spočíva v tom, že v temnej prázdnote nájde miesto, 
kde sa dá veľmi dobre zachytiť lúč svetla, ktoré predtým nikto 
nespozoroval“. 



• narodil sa  3. júla 1883 v  PRAHE (ešte za monarchie) 
• židovská rodina: otec - Hermann Kafka, matka - Julia   
  Kafková, bratia - Georg a Heinrich (ako deti umreli), tri   
  mladšie sestry: Elli, Valli a Ottla, otec prišiel z vidieka do   
  Prahy, mal galantériu, matka bola z bohatej rodiny 
• materinský jazyk nemčina, vedel aj po česky 
• 1889 – 1893 Nemecká chlapčenská  škola v Prahe 
 
 
 
 
 

„Povedal som Ti už niekedy, že svojho otca obdivujem? Že 
je môj priateľ a ja jeho, tak je to dané našimi povahami, to 
vieš, ale okrem toho je môj obdiv k jeho osobe asi taký istý 
ako môj strach z neho. V najhoršom môžem ísť okolo neho, 
cez neho však nemôžem.“ 

Autorský kontext 



• 1893- Nemecké humanistické štátne gymnázium v Starom   
   meste 
• v mladosti sa venoval literatúre (jeho skoré dielo sa stratilo,   
  pravdepodobne ho zničil on sám) 
• 1901 - začína štúdium na Nemeckej univerzite v Prahe  
  (najprv chemické vedy, potom právo) 
• v roku 1906 promoval a zamestnal sa ako praktikant na   
  Zemskom a Trestnom súde v Prahe 
• 1907 - 1922 práca v  Robotníckej úrazovej poisťovni 
• 1908 uverejnil svoje prvé črty v mníchovskom časopise  
  Hyperion 
 

Autorský kontext 



• v roku 1912 stretol prvýkrát zamestnankyňu v banke  
  Felice Bauerovú  
• komplikovaný vzťah - po dvoch zasnúbeniach sa s ňou v  
  roku 1917 definitívne rozišiel 
• vzťah Kafku a Julie Wohryzkové trval rok a pol a  ukončil ho    
  dosť brutálnym spôsobom – niekoľko dní pred svadbou  
  nadviazal nový vzťah s Milenou Jesenskou 
 
 
 
 

 „Svet videl plný neviditeľných démonov, 
ktorý ničia a trhajú človeka nechráneného.“ 

Autorský kontext 



• dôležitou priateľkou v jeho živote bola prekladateľka   
  Milena Jesenská (písali si listy, pri prvom stretnutí   
  nadviazali aj krátky fyzický vzťah) 
 

... Vidím ťa jasnejšie, záchvevy tvojho tela, tvoje 
ruky, také rýchle, také rozhodné. Je to skoro 
stretnutie, avšak keď sa snažím zdvihnúť oči k 
tvojej tvári, čo vtrhne do plynutia tohto listu je 
oheň a nevidím nič, len oheň ... 

Autorský kontext 



• kvôli tuberkulóze musel odísť v roku 1922 zo   
  zamestnania 
• v roku 1923 sa presťahoval, do Berlína a   
  venoval sa len literárnej tvorbe 
• žije so svojou poslednou družkou, poľskou  
  židovkou Dorou Diamantovou 
• 1924 umiera v pľúcnom sanatóriu v Kierlingu,   
  pochovaný je na židovskom cintoríne v Prahe 
 

„Smrť je pred nami asi ako v triede na stene obraz 
Alexandrovej bitky. Ide o to, aby sme ešte v tomto živote 
svojimi činmi obraz zatemnili či dokonca ho vytreli.“  

Autorský kontext 

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Grab_von_franz_kafka.jpg


„ V mieri sa nepohneš z miesta, vo vojne vykrvácaš.“ 

„ Kto hľadá, nenájde, ale kto nehľadá, bude nájdený.“ 

„Oženiť sa predpokladá istotu a bez nej nemôže spojenie jednej osamelosti 
s druhou osamelosťou vytvoriť vlasť, vytvorí naopak galeje. “ 

„ Môj život je váhanie pred narodením.“ 

„ Najskôr som nechápal, prečo som na svoju otázku nedostal odpoveď, 
dnes nechápem, ako som mohol veriť, že sa môžem pýtať.“ 

    „ To, že naša úloha je práve taká veľká ako náš život, 
dáva jej to zdanie nekonečnosti.“ 

„ Všetko utrpenie okolo nás je aj naším utrpením, 
nemáme všetci jedno telo, ale jeden rast a ten nás 
prevádza bolesťami v tejto či onej dobe.“ 

Interpretujte  

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Kafka_monument.jpg


Poviedky: Ortieľ                   Črty: Rozjímanie                Romány: Proces  
                   Premena                                                                             Zámok 
                   List otcovi                                                                           Amerika  
                   Umelec v hladovaní  
                   V trestaneckej kolónii  
                   Dedinský lekár alebo Vidiecky lekár                  

• jeho diela je veľmi ťažké zaradiť k niektorému z literárnych smerov,    
  no najbližšie majú k expresionizmu, k neskoršiemu existencializmu   
  a absurdnej próze 
• Kafkov priateľ Max Brod uverejnil, ako správca jeho dedičstva, tri   
  fragmenty románov, napriek pokynu z testamentu o zničení týchto 
textov  
 
 

Tvorba  



• Franz Kafka uviedol do literatúry 20. storočia nový literárny smer –  
  existencializmus - myšlienkový, filozofický smer, ktorý sa zaoberá   
  bytím človeka, ľudskou osobnosťou ako takou v buržoáznej   
  spoločnosti.  
ZNAKY: 
• v próze pocity úzkosti, osamotenia, odsúdenia a absurdity 
• realitu zamotáva do inotajov, premieňa ju na metaforu a symbol 
• vyjadruje sa precízne, veľa priestoru dáva presnému opisu aj tých  
   najabsurdnejších objektov a udalostí 
• hovorí všednými slovami bez citového zafarbenia 
• vo svojich dielach zachytával vlastné problémy, čo sa odzrkadlilo   
  na jeho postavách (nespavosť, nechuť do jedla) 

Tvorba  



• otec chcel mať z Franza silného, odvážneho mládenca 
• vychovával ho silou, krikom, len otcove názory boli vždy správne 
• všetky Franzove názory ironizoval a nemal pre neho pochopenie 
• poúčal ho ako má čo robiť, ale on to neurobil 
• Franz mu nikdy nesmel protirečiť, preto úplne stratil dôveru    
   k svojmu konaniu a cítil sa bezvýznamným 
• všetky jeho pokusy o ženbu stroskotali, lebo len čo sa rozhodol  
  oženiť sa, nemohol spávať, hučalo mu v hlave, bol zúfalý 
• neoženil sa aj napriek tomu, že po sobáši by si bol konečný s otcom  
  rovný a on by ho už nechal 

List otcovi 



• List otcovi je dokument ohromnej osobnej tragédie 
muža, ktorý vo veku kedy by sám mohol byť otcom 
odrastených detí stále nie je schopný prevziať život do 
svojich rúk a vysporiadať sa so vzťahom k svojmu otcovi 
• tridsaťsedemročný Kafka list nikdy neodošle a o päť 
rokov neskôr zomrie. V skutočnosti je List otcovi ešte 
pôsobivejší než Kafkove romány a pocit bezmocnosti 
prenáša na čitateľa oveľa bezprostrednejšie 

List otcovi 



• najdesivejšie na texte je fakt, že jeho analýza rodinného 
života a vplyvov ktoré na neho v ranom i neskoršom veku 
pôsobili sú psychologicky absolútne brilantné 
• desivosť celého textu potom spočíva práve v tom, že 
všetci hlboko veríme, že ak naozaj porozumieme svojim 
traumám, budeme schopní sa od ich zlého pôsobenia 
oslobodiť - to ale neplatí o Kafkovi, ktorého vôľa je úplne 
paralyzovaná a on si je jej paralýzy veľmi ostro vedomý.  
• k tomu sa navyše pripočíta aj hlavná motivácia k 
napísaniu listu - zúfalá túžba po manželskom živote - ktorá 
je vyjadrená slovami, ktoré sa priamo ponúka na citáciu pri 
prednášaní prípitku novomanželov:  

List otcovi 



List otcovi 
„Keď som začal robiť niečo, čo sa Ti nepáčilo, a pohrozil si mi 
neúspechom, rešpektoval som Tvoj názor natoľko, že som 
naozaj rátal s neúspechom, aj keď azda až v neskoršom 
období. Stratil som dôveru k vlastnému konaniu. V ničom 
som si nebol istý, o všetkom som pochyboval. Čím som bol 
starší, tým viac sa nazbieralo vecí, na ktorých si mi mohol 
dokazovať, aký som bezvýznamný; a postupne sa ukázalo, že 
z istého hľadiska máš naozaj pravdu. Zase sa vystríham 
tvrdiť, že som sa stal taký bezvýznamný len kvôli tebe; 
zosilňoval si len to, čo bolo, ale zosilňoval si to veľmi, lebo si 
bol voči mne veľmi mocný, a využíval si na to všetku svoju 
moc.“ 



• jedno z najslávnejších diel svetovej literatúry 
 

KOMPOZÍCIA: 
 
• nedokončený román 
• dejová línia je slabá, bez epizód, ktoré by nemali súvis  
   s procesom 
• dej je rámcovaný dňom tridsiatych narodenín, keď ho   
   obvinia a predvečerom tridsiatych prvých narodenín,  
   keď po neho prídu 
 
 
 
 

Román PROCES 



• v jedno ráno Jozefovi K. domáca pani Grubachová nepriniesla raňajky, 
namiesto nej vstúpi do izby úplne neznámy muž, a oznámi mu, že je 
zatknutý 
• je ponechaný na slobode a len občas je predvolávaný k podivnému 
vyšetrovaniu, kde panuje veľký neporiadok 
• spočiatku považuje obžalobu za nezmyselnú, cíti sa nevinný a snaží sa 
zľahčovať svoj prípad 
• neskôr sa pokúša súdne konanie ovplyvniť prostredníctvom advokáta 
rôznych ľudí, ktorí majú styky so súdom 
• stále sa dozvedá to isté – súd je vždy presvedčený o vine obžalovaného a 
žiada priznanie.   
• K. nikdy neuvidí svojich sudcov ani nepočuje rozsudok – v predvečer 31. 
narodenín ho dvaja muži ranou nožom do srdca popravia 

Román PROCES (dej): 



• Jozef K.    
 - mladý, slobodný prokurista v banke 
 - žije sám v meste 
 - nikomu neublížil, nič neukradol, len žil taký, akým bol uhladený,     
   slušný, kultivovane sa vyjadruje 
 - po obžalobe sa síce bráni, ale prijíma obžalobu, akoby tá inštitúcia   
   mala právo obžalobu vzniesť 
 - najprv sa snaží vzdorovať sám 
 - potom ho strýko zoznámi s advokátom, ale stále nenachádza   
   východisko 

         - čoraz viac sa zamotáva do procesu a to znásobuje jeho úzkosť a pocit  
           osamelosti 

Román PROCES (dej): 



• román má rozprávača v 3. os. sg. - deformovanú realitu vnímame   
  očami Jozefa K. 
• chýbajú priame charakteristiky, podstatná je hraničná životná  
  situácia, v ktorej sa ocitol 
• Jozef K. je všeobecná bytosť, nie je to konkrétny človek, nevieme  
   nič o jeho rodinnom prostredí, jeho vlastnosti si domýšľame podľa  
   jeho činov, reakcií a pre román nie sú podstatné 
• silným umeleckým prostriedkom je kontrast 
• bohatstvo románu je aj vo využití slohových postupov a slohových  
  útvarov 
• veľmi časté sú dlhé monológy postáv, autor takisto využíva silnú    
  grotesknosť a zveličovanie 

Román PROCES  



• K. prichádza do dediny, kde bol povolaný ako zememerač 
• K. sa neskôr dozvedá, v úrade došlo ku chybe a žiadnu zememeračskú prácu 
preňho nemajú, ocitá sa teda v úplne cudzom svete bez práce, unavený a 
odcudzený od ostatných ich vyčítavými pohľadmi 
• dedinka so zámkom akoby boli svojím svetom úplne oddelený od ostatného sveta 
• zvyšok románu je stvárnený zdĺhavými a neúspešnými pokusmi K. dostať sa na 
zámok, a tak vybaviť situáciu okolo nedorozumenie spomínaného na začiatku 
• môžeme vnímať v dvoch zmyslových rovinách: 

 - úsilie K., izolovaného jedinca stojaceho mimo spoločnosť, o splynutie s 
ľudským spoločenstvom 
 - K. sa nechcel zaradiť medzi ostatných, veď za celých 6 dní deja románu 
nevynechal ani jednu možnosť, aby ukázal svoju odlišnosť od ľudí z dediny, 
svoju osamotenosť a svoje vnútorné výhrady proti myšlienke splynutia s 
dedinským kolektívom 

Román ZÁMOK  



• základný motív je boj - boj o preniknutie k pravde života, o 
obetovanie sa za druhých 
• toto dielo je v zamerané na psychiku postáv - preto sa dialógy 
skladajú z dlhých monológov, v ktorých vystupuje dopredu zmýšľanie 
postáv 
• ríša Kafkovho diela je cudzia a neobvyklé, vymyká sa bežnej 
skúsenosti, svojim prostredím a atmosférou sa odlišuje od logiky a 
ovzdušia, v ktorom sa odvíja náš život.  
• Kafka písal Zámok ako človek umierajúci, ktorý ho v poslednej vôli 
odsúdil k spáleniu, a toto dielo je nedokončené. 
 

Román ZÁMOK  



• autorove pohľady na priateľstvo naivného 16-ročného chlapca, ktorý sa 
zžíva s prostredím, do ktorého je zrazu hodený, ale plávať v ňom sa musí 
naučiť sám 
• má ku všetkým dôveru a považuje ich za dobrých ľudí, ale nie je to tak  
  (ukradnuté veci z kufra) 
• autor chce ukázať, že žijeme v mori plnom žralokov, ale nechceme uveriť, 
že oni tými žralokmi sú 

„... Tu zažíva s plným menom na novom svetadieli svoje znovuzrodenie ... „ 

„... 16 ročný chlapec si nesie v kufri novú dušu ...“ 

„... Dielo usmerňujú 2 fixné idey. Prvou je podriadenosť, druhou nekonečno ... „ 

Román AMERIKA (Nezvestný)  



 
• 16 – ročného Karola Rossmana rodičia vyhodili z domu a poslali do Ameriky, 
pretože mal pomer so slúžkou, ktorá otehotnela 
• na lodi stretáva svojho strýka, ktorý je v Amerike úspešný podnikateľ 
• u strýka sa naučí po anglicky, jazdiť na koni, ale o skutočnom živote v Amerike 
nevie nič, pretože je stále zavretý v strýkovom dome 
• hneď ako si strýko našiel zámienku vyhodil Karola z domu 
• stretáva dvoch chudobných robotníkov ( Robinson – Ír, Delamarch – Francúz), 
ktorí mu ponúknu, aby cestoval s nimi 
• keď ho okradnú, nachádza pomoc u hlavnej kuchárky v hoteli, v ktorom mu 
pomôže získať prácu 
• jeho kolega Rennele ho často zneužíva, aby za neho bral služby, ale Karol si to 
neuvedomuje a je mu ešte aj vďačný 

Román AMERIKA (dej): 



• po 2 mesiacoch vzornej práce je nešťastnou náhodou 
vyhodený a znovu sa dostáva na ulicu 
• znova stretáva Robinsona a Delamarcha, ktorí ho 
zamestnajú u svojej známej Bruneldy ako sluhu  
• po čase uvidí plagát, ktorý ponúka prácu v divadle, tak 
neváha a využije túto šancu 
• román je nedokončený 

Román AMERIKA (dej): 



„Prečo je na ceste k smrti toľko zastávok, prečo všetko ide 
tak pomaly?„ 

„Človek môže všetko, len sám pred sebou neunikne.“ 

„V boji medzi tebou a svetom rob sekundanta svetu.“ 

„Luxus bohatých je zaplatený biedou chudobných.“ 

„Lož sa nastoľuje ako svetový poriadok.“ 

 „Prvou známkou začínajúceho poznanie je túžba zomrieť.“ 

„Život je neobratne zostavená hostina, pri ktorej sa netrpezlivo čaká na predjedlo, zatiaľ 
čo okolo nich prešlo v tichosti hlavné jedlo.“ 

„Rovnako ako človek, ktorý leží na podlahe, nemôže spadnúť, presne tak sa nemôže 
človeku nič stať, ak je sám.“ 

Interpretujte: 
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