Název vzdělávacího materiálu:
Číslo vzdělávacího materiálu:
Autor vzdělávací materiálu:
Období, ve kterém byl
vzdělávací materiál vytvořen:
Vzdělávací oblast:
Vzdělávací předmět:
Tematická oblast:
Ročník, pro který je vzdělávací
materiál určen:
Anotace:

Allen Ginsberg - Kvílení a jiné básně
VY_32_INOVACE_CJL2.1.02
PhDr. Olga Šimandlová
leden - únor 2013
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Světová literatura 20. a 21. století
4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Vzdělávací materiál slouží k interpretaci básně ze sbírky Allena
Ginsberga Kvílení a jiné básně a prohlubuje kompetence pro
čtení s porozuměním. Inovuje výuku využitím pracovního listu
v papírové podobě nebo na folii k projekci na meotaru.
PROKOP, Vladimír. Čítanka k Přehledu světové literatury 20.
Citace použitých zdrojů:
století. 1. vyd. Sokolov: O. K. - Soft, 1999. ISBN 80-2030144-2. s. 32.
Vlastní zdroje.
Vzdělávací materiál vytvořen v rámci projektu
Sportovní gymnázium - škola 21. století

ČESKÁ LITERATURA 2. POLOVINY 20. A 21. STOLETÍ
ALLEN GINSBERG – KVÍLENÍ A JINÉ BÁSNĚ

VY_32_INOVACE_CJL2.1.02
Autor VM: PhDr. Olga Šimandlová

1. Výchozí text pro interpretaci
Allen Ginsberg - Kvílení a jiné básně
z 1. zpěvu
Viděl jsem nejlepší hlavy své generace zničené
šílenstvím, hystericky obnažené a o hladu,
vlekoucí se za svítání černošskými ulicemi a vztekle
shánějící dávku drogy,
hipstery s andělskými hlavami, celé žhavé po
prastarém nebeském kontaktu s hvězdným dynamem
ve strojovně noci,
kteří v bídě a v hadrech a se zapadlýma očima
a podnapilí vysedávali a kouřili v nadpřirozené
temnotě bytů se studenou vodou, vznášeli se přitom
nad vrcholky velkoměst a kontemplovali o džezu,
kteří odhalili mozky Nebesům pod nadzemní dráhou
a spatřili mohamedánské anděly, jak se potácejí
prozřelí po střechách činžáků,
kteří procházeli univerzitami se zářivýma studenýma
očima, měli halucinace o Arkansasu a tragédii
Blakeova světla mezi válečnými vědátory,
které vyloučili z akademií pro bláznovství & publikaci
obscénní ódy na oknech lebky,
kteří křehli zimou v neholených pokojích ve spodním
prádle, pálili peníze v koších na odpadky
a naslouchali přes zeď Hrůze…
(ukázka z 1. zpěvu, přeložil Jan Zábrana)

2. Úkoly k interpretaci textu
1.
2.
3.
4.

Jaké pocity básník sděluje a jak vyznívá jeho autentický pohled na svět?
Vyhledejte drsné, až naturalistické představy básníka o světě.
Objasněte, proč a čím sbírka patří k tvorbě beat generation, k beatnické poezii.
Verše byly určeny povětšinou k veřejnému přednesu. Najdete ve verších spojitost
s hudebním nebo pohybovým projevem?
5. Doložte, že báseň je psaná volným veršem. Verš charakterizujte.
6. Proč básník ruší ustálenou syntaktickou stavbu? Co tím čtenáři naznačuje?

