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impresionismus
‐ senzu
ualismus = náázor uznávající za jediný zdroj poznán
ní jen smyslo
ové vnímání
‐ v prózze nebo dram
matu, byly u hrdinů vyzdvihovány pře
edevším jejicch pocity a nálady, což nu
utně
vedlo
o k chatrnostti děje, tato díla
d pak nem
měla úspěch; posílení lyriččnosti děl
‐ snahaa o zachycení neopakovaatelného (prcchavého) okaamžiku
‐ vycháází z realismu
u, dovádí ho k dokonalossti

Fráňa Šrámek
Š
‐ narod
dil se v Sobottce, poté gym
mnázium v Písku;
P
ale spo
olečně s rodin
nou se často
o stěhovali
‐ vystudoval gymnáázium, poté šel
š v Praze na práva
‐ studiaa práv nedokkončil, odešeel do Českých
h Budějovic na
n vojenskou
u službu, byl zavřen za
publikování básněě PÍŠOU MI PSSANÍ
‐ za okupace na pro
otest proti poměrům nevvycházel vůb
bec z domu
‐ účastnil se 1. Světtové války, po
p jejím skončení se na ch
hvíli sblížil s Karlem
K
Čapkkem, ale odm
mítl se
věnovvat civilismu
u
‐ věnovval se raději přírodní lyricce a stále časstěji se vrace
el do rodného kraje
‐ byl im
mpresionistou v próze
‐ po válce byl jmenován Národn
ním umělcem
m (1946)
STŘÍBRN
NÝ VÍTR
Chlapecc Jan Ratkin vyyrůstá v rodin
ně, kde vládnee despotický otec
o (soudní raada) a strádá věčně nemocná matka.
Je osam
měly, součastně mimořádn
ně vnímavý a citlivý. Touhaa po lásce ho
o přivede k první – trpké – sexuální
zkušeno
osti, s kterou dlouho není schopen psyychicky se vyrrovnat. Postup
pně se dostávvá do dalších
h konfliktů
s netečným, ale i neepřátelským okolím,
o
s atmo
osférou a praaktikami tehdejší školy, s p
pokrytectvím citovým a
B
a naaivní Jeník posstupně moudří; v závěru see s ním autorr loučí jako s osobností
náboženským atd. Bezelstný
j proměněno
ou, nepropadající citovým zmatkům.
z
stále čisstou a dychtivvou lásky, ale již

dramata
LÉTO
MĚSÍC NAD ŘEKOU

expresio
onismus

Ladislaav Klíma
‐ zabývval se výstřed
dními duševn
ními stavy, oblastí
o
snů a halucinací, které
k
se prolíínají s oblastíí
děsivvých dějů a faantastičnostii.
‐ ovlivn
něn názory otce
o byl kvůli svému protihabsburskému postoji vyloučen
v
ze vvšech středníích škol
v rako
ouské části monarchie.
m
‐ jeho vztah
v
ke světtu a společno
osti ovlivnilaa smrt blízkýcch (několika sourozenců a matky)
‐ většin
nu energie věěnoval svéráázně pojatém
mu filozofické
ému bádání
‐ pokou
ušel se „žít fiilozofii“ – po
odával o tom zprávy ve filozoficko‐liteerárních texttech, jež překkračují
leckteerá tabu, řad
da z nich je nedokončená
n
á
UTRPEN
NÍ KNÍŽETE ST ERNENHOCHA
A – „groteskn
ní romaneto““
‐ příb
běh vyšinutéh
ho šlechtice,, jenž zavražd
dí svoji ženu a propadá vidinám.
v
V dííle se objevujjí i
popissy různých seexuálních zvrráceností. Svvět je zde zob
brazen jako obludný
o
žalář plný
sadom
masochistickkého utrpeníí, kde je smazaná hranice
e mezi skuteččností a snem
m.
PUTOVÁÁNÍ SLEPÉHO HADA ZA PRAVDOU – o bezohledné snaze dobýt svvět; reakce na aktuální do
obové
jevy; psáno němeecky za válkyy
MATĚJ POCTIVÝ – drrama
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katolickká tvorba

Jakub Deml
‐ narod
dil se v rodině rolníka a vesnického ku
upce; po gym
mnáziu v Třebíči vstoupil do katolické
ého
semin
náře v Brně, poté vysvěcen na kněze
‐ po ko
onfliktu s biskkupem byl vyyloučen z duchovní správvy. Jedním z důvodů bylo
o, že odmítal uznávat
celibáát => Mohl sloužit mši jen ve všední dny
d a nemoh
hl kázat ani konat
k
jiné kněžské úkonyy

Jaroslaav Durych
‐ narod
dil se v rodině spisovatelee
‐ během
m studia medicíny se sezznámil Demleem
‐ řídil katolicky
k
orieentovaný čassopis ROZMACCH
NA HORRÁCH – román
BLOUDĚĚNÍ – román;; ústřední meetafora je vyyjádřena už názvem
n
– blo
oudí – faktickky, ale především
duchovně – nejen
n jednotlivé postavy, ale celá epocha. Svět je pojíímán jako divvadlo, v něm
mž každý
jen odehraje svoji roli.
Děj oh
hraničuje pop
prava českých šlechticů a měšťanů na Staroměsstském náměěstí a smrt Albrechta
z Valdšttejna, líčí příb
běh lásky pyššného „rebelaa“, protestantta Jiřího, a krásné španělsské dívky And
dělky. Jiří,
Valdšteejnovo páže, jee smrtelně zraaněn po boku svého pána a umírá v Anděělčině náručí.

‐ Jiří syymbolizuje český národ; Andělka kato
olickou círke
ev. Skutečnosst, že Andělkka s Jiřím čekká dítě,
znam
mená naději pro
p budoucnost.
‐ V dílee se objevujee množství drastických sccén popisujíccích válečné hrůzy. Základním kompo
ozičním
principem je konttrast.
REKVIEM – podobnýý styl i popis světa jako u Bloudění; třři samostatn
né povídky
MASOPPUST – historická tématikka
BOŽÍ DU
UHA – snová próza; milosstný vztah staršího muže
e a mladé něm
mecké dívky v troskách
pohraaniční vesnicce (po odsunu Němců)

ruralism
mus
‐ vztahy mezi lidmi na vesnicích
h, rodové traadice
‐ základ
dem je heroiizace sedlákaa
‐ princiip, aby nejstaarší syn se ujjal hospodářřství
‐ přesn
né řády v rod
dině, pro udržžení půdy
‐ po válce autoři to
ohoto směru skončili ve vězení
v
(texty byly proti ko
olektivizaci), dostali 10 a líce let

Vojtěcch Martíne
ek
KAMEN
NNÝ ŘÁD
‐ vývo
oj ve vesnici;; řád rodiny, silná rodováá tradice; rod
diče rozhodu
ují o životě děětí, aby jim pak
p
mohli předat „žezzlo“
v
dob
by přichází sttřet generacíí
=> s vývojem
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Václavv Prokůpek
‐ v rocee 1951 byl zaatčen a ve vyykonstruovan
ném procesu
u odsouzen za
z vůdcovstvíí protistátní skupiny
tzv. klerofašistick
k
ké odnože zelené internacionály k 22 letům vězen
ní.
‐ Zelen
ná internacio
onála v 50. leetech byl vykkonstruovanýý argument ÚV
Ú KSČ, aby se mohli zbaavit
katolických autorrů, inteligencce a zbytků agrárníků ve společnosti
s
= nikdy neexxistující organ
nizace
ojený odpor proti
p
komunistům na vessnici
připraavující ozbro
‐ po 14
4 letech byl propuštěn
p
naa svobodu
Povídkky: KAMARÁD
DI (1927)
Román
ny: BABA (192
28), VE STÍNU
U HOR (1931), Z TRACENÁ ZEMĚ
Z
(1939)

demokrratický prou
ud
‐‐ dále zpra
acováno v ottázce #21 ‐‐
Filozofie
e „malého člo
ověka“
‐ v dílech se zabývaat problémy obyčejných lidí
l
‐ např. Karel Čapekk – POVÍDKY Z JEDNÉ KAPSYY

psychollogický prou
ud

Jaroslaav Havlíče
ek
‐ ovlivn
něn naturalissmem; zaměřil se na maloměstské prrostředí – s oblibou
o
líčil m
mezní situace
e,
psych
hicky narušené jedince. Osudy
O
protaggonistů svých
h děl sledovaal s ironií, alee i s účastí. Mnohé
M
jeho práce mají baladický
b
ráz..
s jmenovalo
o ZÁNIK MĚSTTEČKA OLŠINY
PETROLLEJOVÉ LAMPYY ‐ 1. vydání se
‐ prvn
ní, a jediný díl
d ze zamýšleené trilogie Ulrychovsko
U
‐ zfilm
moval Juraj Herz
H
Děj see odehrává na
n přelomu století. Hlavní hrdinkou je Štěpka Kliánová, nehezkáá, v lecčems naivní,
n
ale
aktivn
ní a bezprostřřední dívka. Je
J existenčně zajištěna, marně však hleedá lásku. Kd
dyž se objeví bratranec
Pavel,, absolvent kaadetky (který ale musel slu
užbu v armádě opustit), zamiluje se. Neevidí, že její vyyvolený je
člověkk mravně zkaažený, vypočíttavý. Po sňatkku Štěpka zjisstí, že Pavel trpí nevyléčiteelnou pohlavn
ní nemocí.
Přesto
o se pokouší s tíživou živo
otní situací vyyrovnat, staráá se – spolu s Pavlovým b
bratrancem Jaanem – o
rodovvý statek. Po Pavlově
P
smrti se s Janem sb
bližuje.

NEVIDITTELNÝ
‐ považováno za jeho vrcholné dílo
‐ dílo má rysy horroru – sledujeme v něm měšťanskou
m
rodinu Hajnů stiženou dědičnou psychickou
nemo
ocí. Hlavním hrdinou a záároveň vypraavěčem je Pe
etr Švajcar, pocházející
p
z chudých pom
měrů,
jenž se
s do rodiny z vypočítavo
osti přiženil, ale po smrti své ženy, k níž nepřímo přispěl (využžil
manžželčiných seb
bevražedných sklonů), zů
ůstává natrvaalo vázán ke svému menttálně retardo
ovanému
synovvi, na nějž Haajnovi převedli majetek.
TA TŘETTÍ
‐ líčí zde
z obyčejnéého, až fádníího jedince, úředníka
ú
Máánka, typickéého maloměššťáka, který se
s
nemů
ůže rozhodno
out mezi dvěěma ženami – Mildou, přřijímající společenské kon
nvence, a vittální,
eman
ncipovanou Adélou.
A
Ublížží oběma a nakonec
n
umírá. (Název svvádí k výkladu smrti jako „té
třetí““, což autor odmítl
o
s vysvvětlením, že chtěl
c
pouze naznačit mužžovo váhání.)
HELIMAADOE
‐ zfilm
moval Jaromil Jireš
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‐ názeev je složen ze
z začátků dívčích křestn
ních jmen
‐ ta patří
p
5 dcerám
m podivínskéého maloměšťáckého lékkaře. Na dobu, kdy do lékkařovy rodiny
docházel (jako paacient), vzpomíná vypravvěč, tehdy stu
udent.

Jarmilaa Glazarovvá
‐ od děětství sirotek; dostala se do
d dělnické vrstvy
v
‐ dobřee se vdala za lékaře, kterýý ale předčasně umírá ‐>
> dobře zajišttěná
‐ po sm
mrti manžela se stěhuje do
d Prahy a zaačíná psát do
o novin, pozd
ději píše i rom
mány
VLČÍ JÁMA
‐ zfilm
mováno
Osmn
náctiletá Kláraa přichází do
o rodiny boh
haté tety, paanovačné a omezené
o
maaloměšťačky, která ale
nezměrně miluje svého muže Roberta, o řadu
ř
let mlad
dšího (vzal si ji z vypočítaavosti). Mezi Klárou a
elce, jíž do znaačné míry vděěčí za své posstavení, se
Roberrtem, který see otevřeně needokáže vzepřřít své manže
vytvořří citové pou
uto. Klára, neeschopná lži a pokrytectvíí, je ze situaace komplikovvané i tetino
ou nemocí
zmateena i zděšenaa. Vysvobozen
ní z „vlčí jámyy“ přichází sm
mrtí obou man
nželů: vzápětíí po skonu Klářiny tety
přicháází zpráva o to
om, že Robertt podlehl v úřaadě infarktu.

ADVENTT
‐ zfilm
mováno počáátkem 60. Leet
Odehrává se na samotě v Beskydech během jedné
j
noci. Že
ena Františka hledá svého syna Metuda. Došlo ke
s do seníku, kde usnul. Kd
dyž se probral,, nachytal tam
m děvečku
konfliktu a Metud utekl z domovva a schoval se
nželem Františšky. Omylem shodil
s
lampu do sena, on uteče, ale ti dvva uhoří.
s man

Václavv Řezáč
ČERNÉ SVĚTLO
S
(oxym
morón)
‐ kritiizuje morálku maloměšťaanské společčnosti, hl. hrd
dina Karel, jeeho matka úzzkostlivá, Karel je
nesam
mostatný, matka
m
mu zem
mře a Karla si vezmou jeh
ho teta a strýýc, Karel ničí dobré vztah
hy v
rodin
ně, skočí z okkna
‐ chlapec byl spolužžáky ponižovván, v každém
m pak po cellý život hledáá jen to špatné, jde si jen
n za svou
kariérou

levicovýý proud

Ivan Olbracht
O
‐ vlastn
ním jménem Kamil Zeman; syn Antalaa Staška
P
ANNA PROLETÁŘKA
‐ rom
mán, původněě vycházel čaasopisecky; měla
m plnit did
daktickou funkci
‐ příb
běh děvčete, které přicháází do Prahy sloužit v revo
olučním rocee 1920. Pomalu se pod vlivem
přítelle Toníka pro
oměňuje v uvvědomělou levicovou bo
ojovnici.
‐ po roce
r
1948 naadhodnoceno
o a označeno
o za povinno
ou četbu
NIKOLAA ŠUHAJ LOUPPEŽNÍK
‐ nám
mětově čerpáá z Podkarpatské Rusi
‐ prop
pojení legendy (lidový mýtus o loupeežníkovi, kterrý bohatým bral
b a chudým dával) se
skuteečným příběh
hem vojenskkého zběha z 1. Světové války
v
dalo ko
onečnou pod
dobu tomuto
o
romáánu. Obě složžky, bájná i reálná, se v ro
ománu prolínají.
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Nikolaa, pronásledo
ovaný četníky chce po svattbě s Eržikou žít v klidu. Je však okolnosstmi přinucen
n k prvním
loupeežím, které se v povědomí lidí
l neodrážejí negativně, ale
a naopak všichni k němu vzhlížejí jako ke svému
hrdino
ovi. Nakonec je
j Nikola zavitt díky zradě svvých kamarád
dů.

GOLET V ÚDOLÍ
‐ povídky: ZÁZRAKK S JULČOU, ZÁZRAK
Á
V MIKVE, O SMUTNÝCH OČÍCH HAN
NY KARADŽIČO
OVÉ
‐ goleet = židovskáá osada
‐ povídky o světě ortodoxních
h Židů v Podkkarpatské Ru
usi
O SMUTNÝCH OČÍCCH HANY KARAADŽIČOVÉ – mladá
m
židovskká dívka se cíttí svazována, poruší proto pravidla a
odstěhuje se do města.
m
Tím ale přestala pro židy existovat, protože je zradila. Ve m
městě ale neníí šťastná a
n
. Je zde typické Olbrachtovo jed
dno špatné rrozhodnutí, které
k
pak
chtělaa by se vrátit.. To už však nejde

nezvrratně ovlivníí život hl. hrd
diny.
ŽALÁŘ NEJTEMNĚJŠÍ
N
‐ psycchologický ro
omán
Příběh
h ambiciózníího bývalého policejního komisaře Macha, který je vehnán d
do izolace ne
ešťastným
oslepnutím. Mach po svém oslepnutí nevěřří, že jeho mladá žena neb
bude jeho traagedie zneužíívat. Mučí
proto manželku ch
horobnou žárlivostí, až se jeho vztah rozzpadne. Mach
h však není jeen trpící věčný žárlivec,
ale i člověk
č
nesouccí svůj osud slepce. Je zaryttý egocentrik,, mučící a sou
učasně obětující svou ženu,, ale svým
způso
obem i sebe. Odsoudil
O
se to
otiž žít uprostřřed společnossti osamocen. Je člověkem nešťastným, vědomým
si sváru pravdy a vylhanosti
v
v ceelém svém živvotě. Tím žaláářem tedy nen
ní jen slepota či žárlivost, ale
a hlavně
sobecctví.

PODIVN
NÉ PŘÁTELSTV
VÍ HERCE J ESEN
NIA – využil zde
z poznatků
ů Freudovy psychoanalýzzy

Marie Majerováá
‐ 1921 vstoupila do
o KSČ a stala se redaktorkkou Rudého práva
SIRÉNAA – sociální ro
omán, socialiistický realismus
‐ jedn
ná se o širokýý obraz vývo
oje Kladenskaa od počátku
u průmyslu v 19. Století p
po 1. Světovo
ou válku
(dá see říci, že se jeedná o kroniiku formován
ní dělnické třřídy na Kladeensku). To všše se odehrává na
pozad
dí několika generací
g
rodiny Hudců.

Marie Pujmanovvá
‐ otec byl
b univerzitním profesorem ‐> byla už
u od dětstvíí vychováván
na se vztahem
m ke kultuře
e
‐ kontaakt s levicovýými intelektu
uály je doved
dl ke komunistickému tiskku
‐ románová trilogiee
LIDÉ NA
N KŘIŽOVATC
CE – román je
e širokým ob
brazem české
é společnostti prvních povválečných let až po
hospo
odářskou kriizi. Do popřeedí vystupují prolínající se
e osud rodinyy textilního vvelkopodnikaatele
Kazm
mara (zde bylaa inspirace Baťou)
B
a rodiny pražského levicově orrientovaného
o intelektuála,
advokáta Gamzy.
HRA S OHNĚM
ŽIVOTT PROTI SMRTI
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