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Charakte
eristika dobyy z hlediska spisovatelů
‐ podle polohy
p
‐ západní: dů
ůraz na jedince; rozbor ch
harakterů
‐ východní: vlastenecký
v
n
nádech
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Někteeré tendencee a směry naavazují na dříívější podnětty, literaturaa představujee mnohotvárrný celek
Nejso
ou rozeznateelné hranice mezi literatu
urou nižší, střřední a vyššíí (někdy záměrně rozostřřeny)
Oslab
bilo se poslán
ní literatury jako
j
informáátora o světě
ě (s vývojem masmédií), aale neodumíírá.
Prohllubuje se internacionalizace, řada děl má multiku
ulturní ráz, naa šíření díla m
má vliv, zda je
j
světo
ovým jazykem
m.
Díla odrážela
o
civillizační proměěny, reagovaala na vývoj poznání
p
a myyšlení i modeerního uměn
ní
Byla vystavena
v
ideologickým i politickým tlakům (i mo
ocenské zásaahy)
Nejvěětší pozornost je upřena na genocidu
u židů.
Prvníí vlna válečnéé literatury přinesla
p
pato
os, drastické obrazy násilíí a utrpení
Pozděěji psychologgicky propracovanější a analytičtější
a
umělecké díla. Také prop
pojeno s dalššími
náměěty i humorn
nou nadsázko
ou (Heller‐ Hlava
H
XXII)
Autor zaujímá jassný postoj k zachycované
z
é skutečnostii, autory spo
ojuje emocion
nální reakce na dobu
ně osvobozeneckým bojeem národů, eetnickými střřety…
Nověější díla vznikkala v souvislosti s národn

Typy lite
eratury (repo
ortáže, romáány – válečné, psychologgické…)
Pojetí ro
ománu nejednoznačné
Díla s prvvky dokumentu
Prózy deeziluze
Tematikaa koncentraččních táborů
ů a genocidy židů
Rozdíly mezi
m jednotllivými posto
oji k válce (z hlediska státtů, spisovate
elů)
‐ Mnoh
ho spisovateelů považovalo za povinnost o válečnýých událosteech informovvat. Vznikala tak díla
výrazzně angažovaaná, charakteeru reportážží, dokumenttu…
‐ Situace v Rusku donutila
d
k liberálnějšímu postoji k auttorům, kteří nebyli dostaatečně prorežimní.
menal komunismus a tabu
ulace témat a schematičn
nost.
Řadu děl poznam
ponsku vše po
od režimním
m dozorem, organizovány
o
y mise na frontu (jednotkky pera), přessto se
‐ V Jap
objevvovaly i textyy alespoň z části nepodlééhající státní ideologii (Taacuzó). Díla ssoutředěna na
n
vylíčeení atomovýcch útoků.
‐ Němeečtí exulanti (tzv. vnitřní)) psali varovn
ně, zúročovaali nechtěné zkušenosti s nacismem
(Rem
marque, Mann).

Němeccko
Židovskáá tematika
Nejvíce pozornosti
p
p
přitahuje
gen
nocida židů, holokaust,
h
syymbolizovaného koncenttračním tábo
orem
Osvětim. Z osobních prožitků Itala‐ Primo Levvi. Slavné beletristické díílo vracející sse k hrůzám
mi napsal i William
W
Styro
on (Američan
n).
v Osvětim
‐ krátce po převzetí moci
m Hitlerem odešla věttšina německy píšících sp
pisovatelů do
o exilu
m problémy s vydáváníím. Zájmem bylo upozorn
nit na hrůzy
‐ v zahraaničí nebyli taak známí a měli
odehrávvající se v Něm
mecku a pou
ukázat, že nee všichni Něm
mci jsou barb
baři.
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‐ mnohd
dy se nevyhýb
bali politice, ale nesloužili ji, vyjadřovvali nesouhlaas a kritiku
‐ exulantti chtěli seznámit svět s pravým
p
staveem soudobé německé sp
polečnosti, vllastní zkušen
nosti
spojovali s informaceemi z novin.
ňovala ustále
ené schéma:
‐ častá žiidovská tematika, mnoháá díla obměň
‐ Židovvský hrdina žiijící v Němeccku a zastávaající významn
né společensské postaven
ní (lékař), je
konfrrontován s antisemitským
mi projevy okkolí. Vážnostt situace si neechce přiznaat, neboť věříí v
demo
okratické principy a dobrro člověka. Nakonec
N
ale kapituluje
k
(W
Wolf‐ Profeso
or Mamlock)
‐ Protivvníci židů čassto anonymn
ní postavy z davu.
d
‐ Nevšíímavost Něm
mců k hromadně páchanéému příkoří (O.
( M. Graf‐ Anton Sittinger)
‐ Osudyy německých
h komunistů internovanýých v koncen
ntračním táboře a traumaata exulantů
(Segh
hersová)
DENÍK ANNY
N
FRANKOVVÉ
‐ osobní zážitky – 13ttiletá dívka; židovka; form
mou dopisů s fiktivní kam
marádkou
odiny si vedee deník, kde popisuje
p
ukrýývání celé jejjí rodiny v Am
msterodamu
u v letech
‐ nejmladší členka ro
42 až 44, jsou objeveeni a transpo
ortováni do koncentrační
k
ího tábora. Se
S sestrou um
mírá na tyfuss. Z celé
rodiny přežije jen oteec. Ten zajisttí vydání celéého deníku.
G. Hófe
‐‐ nikdee jsem ho neenašel ‐‐

Francie
e
Robert Merle
M
‐ psal z vlastních
v
prožitků
SMRT JE MÝM ŘEMESLLEM
‐ forma sebeobhajob
s
by ústřední postavy‐
p
živo
ot velitele naccistického ko
oncentračníh
ho tábora, ktterý
organizu
uje vyvražďovvání vězňů.
‐ inspirovváno osobníími zápisky Rudolfa
R
Hoessse (v Osvětim
mi)
‐ pokoušší se osvětlit příčiny katasstrofálního etického
e
selh
hání jedince i většiny něm
mecké společčnosti
oulle
Pierre Bo
MOST PŘŘES ŘEKU KWAAI
‐ vylíčil prostředí
p
japonského zajaateckého táb
bora v Indočííně, drsné po
odmínky. Hlaavní hrdina, důstojník
d
anglické armády, usiluje o splněn
ní úkolu zajattci‐ mají postavil Japonců
ům strategiccky důležitý most.
m
Své
jednání pochopí,
p
kdyyž naruší akcci britské skupiny o zničen
ní mostu.

Anglie
James Clavell
‐ australský rodák, od 50. Let žijíccí v USA;
KRÁL KRYYSA
‐ román,, při jeho psaaní využil zážžitky z táboraa pro spojene
ecké, předevvším britské zzajatce.
‐ hlavním
mi postavami jsou Američčan – desátn
ník King, zvan
ný Krysa – a anglický
a
poru
učík Petr Maarlowe,
který Kin
nga, skutečnéého nekorun
novaného kráále tábora, obdivuje.
o
King totižž v prostředí, kde panuje všeobecná
v
no
ouze, má dosttatek jídla, ob
blečení i peněěz. Ostatní vězni se mu
často snaaží vlichotit do
o přízně, souččasně ho ale nenávidí:
n
snad
d nejvíce poru
učík Grey, vellitel zajatecké
é táborové
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T se usilovn
ně, ale marněě snaží Konak přistihnout při
p nelegálních
h obchodech s domorodci,, při nichž
policie. Ten
Marlow Kingovi
K
tlumoččí. King dokon
nce vymyslí plán na tajnou krysí farmu a maso pak pro
odává důstojn
níkům jako
králičí delikatesu. Kdyžž je tábor osvvobozen, King rázem ztrácí své postaven
ní, stáhne se d
do sebe a rych
hle odjíždí
ucuje Marlovaa, který mu nestačil říct, že
e jejich přátelství trvá. Po o
odjezdu vězňů
ů v táboře
s Američaany. To zarmu
zůstanou jen krysy.

Patrik Ryyan
JAK JSEM
M VYHRÁL VÁLK
KU
‐ stylizovvané jako zázznam vyprávvění poručíkaa Ernesta Goodbodyho, jaakéhosi Antiišvejka – mužže
pořádku, za všech okkolností usilu
ujícího o dod
držování před
dpisů a discip
plíny. V konfrontaci s arm
mádní a
u realitou (kn
niha zachycu
uje bojovou cestu
c
Goodbodyho oddílu z Alžírksa d
do Německa) není
válečnou
však úsp
pěšný a ocitá se v řadě ko
omických situ
uací. Autor v textu uvádí také citace z pamětí, deníků a
jiných píísemných zázznamů pořízených veliteli či státníky a staví je do kontrastu s tím, jaká byla
skutečnáá úroveň veleení, s reálným
m děním či s náladou mu
užstva.

Amerikka
Norman
n Mailer
NAZÍ A MRTVÍ
M
‐ jeho prrvotina; sám dva roky slo
oužil v Tichom
moří.
‐v popisu
u vidíme na jedné
j
straněě povýšené a cynické velitele, na stran
ně druhé pro
osté vojáky, kteří se
zoufale snaží
s
přežít navzdory
n
nezzodpovědným
m postupům
m nadřízených.
‐ metafo
oricky vyjadřu
uje autorovu
u myšlenku, že
ž někteří vo
ojáci za válkyy zahynou, jin
ní přežijí, ale
e vracejí
se „nazí““ – bez iluzí a ideálů.
‐ text je prokládán reetrospektivními pasážem
mi nazvanýmii Stroj času, v nichž se sezznamujeme
m, ve kterém se objevuje přímá řeč a „scénické
s předváálečnými osudy postav, a tzv. Chórem
poznámkky“
Výrazným
mi postavami románu, jeh
hož děj se vztahuje k válečné operaci na ostrově A
Anopopei, jsou generál
Cumminggs, poručík Heearn a seržant Crofl. Když se postup am
merických vojssk zastaví na japonské obranné linii,
Cumminggs se rozhodne vyslat malou průzkumnou četu, aby přřipravila vpád do protivníko
ova týla. Velite
elem akce
se stane poručík Heaarn, bývalý Cummingsův pobočním,
p
který se pro neshody
n
s nad
dřízeným právvě nechal
s
(když
převelet. Napětí mezi Hearnem a Croftem, kteří se liší v názorru, jaký postup zvolit, vyústtí v Hernovu smrt
Croft zatají přítomnosst nepřítele). Croft pak může uskutečnit svůj plán – postupovat dál přes velkou horu.
dyž je napadeeno rojem srššňů a při útěěku ztratí většinu zásob a výzbroje,
Mužstvo je úplně vyččerpané, a kd
nec zjistí, že akkce byla zbyte
ečná.
přestane Crofta respekktovat. Nakon

H
Joseph Heller
HLAVA XXII
u
‐ téma svvětová váleččné katastroffy zpracovává jako absurdní grotesku
Román see odehrává především na ostrově Piano
osa ve Středozemním mořii (který je pod
dle autorské poznámky
p
„docela malý
m a každém
mu musí být jasné,
j
že by se na něj všechny popisované události p
prostě nevešlyy“). Dějem
prochází postava kapitána Yossaria, důstojníka letecké jedn
notky, jejíž příslušníky
p
deptají nejenom
m válečné
události, ale i kariériističtí veliteléé, zejména plukovník
p
Cattchart, jenž neustále
n
zvyššuje počet le
etů nutný
k propušttění do civilu. Yossarian plní vojenské povinnosti s čím
č dál tím větší
v
nechutí, a když ztratíí (mnohdy
nesmysln
ně) své přáteele, rozhodne se nečekat na smrt a skkoncovat s váálkou za každ
dou cenu. Naakonec za
dobrodru
užných okolno
ostí dezertuje..
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William Styron
SOFIINA VOLBA
V
‐ beletrisstické dílo vrracející se k Osvětimi
O
‐ Jedním
m z hrdinů dílaa je mladím Stingo, snící o dráze spissovatele (tj. Styron
S
sám), který v r. 19
947
v New Yo
orku potkáváá polskou em
migrantku So
ophii.
Sophie žiije s Nathanem, geniálním
m fyzikem, alee psychicky nemocným mu
užem. Stingo k nim upřímně přilne.
Postupněě se dozvídá podrobnosti – přesněji krrutou pravdu – o životnícch osudech o
obou milenců,, zejména
Sophie, do
d níž se Stingo beznadějněě zamiluje. Ta mu nakonec odhalí
o
své nep
překonatelné životní traum
ma.
Sophie vyrůsala
v
v kon
nzervativní ro
odině (její oteec a manžel dokonce sym
mpatizoval s n
některými naacistickými
názory, což
c Sophie přeed svým židovvským milenccem v Americe
e tají), sama se ale o politiku vůbec nezzajímala a
nesnažilaa se ani angažovat v odb
boji. Zcela nááhodně se vššak se svými dvěma děttmi ocitla v židovském
ž
transporttu. Na osvětim
mské rampě jij čekala osud
dová, nelidskáá volba – mussela rozhodno
out, které ze svých
s
dětí
obětuje, aby to druhé mohlo žít.
Sophie ko
oncentrák přeežije, ale zůstaane sama. V Americe
A
se ro
ozhoduje, zda je možné, ab
by se s břemenem viny‐
neviny žilla dál. Proto se
s upíná k vášnivé, ale zoufalé lásce k Naathanovi a v saamém závěru – těsně předttím, než si
s Nathaneem vezmou sp
polečně život – i ke Stingovvi.

William Eastlake
HÁJILI JSM
ME HRAD
‐ kniha má
m tragi‐grotteskní ráz; děěj se odehrávvá v Ardenácch na hradě, který se v do
obě dočasné
é
ofenzívyy německých jednotek v zimě
z
1944 ch
hystá hájit ne
evelká jedno
otka americkéé armády, se
estavená
z jedinců
ů různorodýcch charaktero
ově, intelekttuálně i rasovvě. K válce autor přistupuje jako paciifista.

Rusko
Boris Po
olevoj
‐ vlastním
m jménem Boris
B
Kampovv
‐ dokázal dosti věrněě vylíčit strassti „všedního“ válečného živoa, i kdyžž se vůbec neeodchýlil od oficiální
ideologiee. Je však znát poplatnosst době.
PŘÍBĚH OPRAVDOVÉHO
O
O ČLOVĚKA
‐ dokumentární román s psychologickými prvvky, inspirovaný osudy váálečného pilo
ota, který prrokázal
nost a vůli
neobyčeejnou statečn
Hrdina Alexej Maresjev při bojové akci havarovaal na Němci obsazeném
o
území. Těžce zraněn se 18 dn
ní plížil do
m ale museli amputovat obě
o nohy. Z těžké deprese mu pomáhá spolu‐pacientt, komisař
bezpečí. V nemocnici mu
Vorobjovv (který nakonec na násleedky zranění umírá). Meresjev se nau
učí chodit s p
protézami a později
p
se
dokonce vrací na fronttu a létá.

Japonssko
‐ literatu
ura se soustředila na vylíččení atomového útoku na Hirošimu a Nagasaki a jeho důsledků
‐ vesměss dokumentáární pojetí
uró Óe
Kenzabu
‐ nositel Nobelovy ceeny
ú
‐ věnuje se tématu atomového útoku
Díla:
ZÁPISKY Z HIROŠIMY – reportážní kniha
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JAPONSKÁ LITERATURAA ATOMOVÉ BOMBY
B
– 15 svazků

Itálie
Primo Le
evi
‐ ve 2 kn
nihách vyprávví o osobních
h zkušenosteech z koncentračního táb
bora Osvětim
m
‐ po okupaci Itálie see připojil k od
dboji, ale byl zajat a depo
ortován do Osvětimi,
O
zůsstal zde až do
o
příchodu
u rudé armád
dy
‐ znamen
nalo to pro něj
n celoživotní trauma, žiivot ukončil sebevraždou
s
u
JE‐LI TOTO ČLOVĚK…
‐ formou
u deníku; vzp
pomínky na pobyt
p
v Osvěětimi; získalo světový ohlas
‐ líčil, jakk se naučil v táboře
t
přežíít, o sobeckosti a bezcitnosti, což bylaa nutnost k p
přežití
PŘÍMĚŘÍ
d příchodu Ru
udé armády do svého náávratu domů
‐ popisujje období od
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