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45 ‐ 1968
1. etap
pa 1945‐48
8
‐ po válce vstupuje velká šíře uměleckých a politických názorů
nečně mohou být vydáváána
‐ díla napsaná běheem války kon

p osvoboze
ení
Situace po
a) věze
eňská literatura (sborníky) ‐ básně, povídky
p
BÁSSNĚ Z KONCEN
NTRAČNÍHO TÁ
ÁBORA ‐ verše
e Josefa Čapkka
REPPORTÁŽ PSANÁÁ NA OPRÁTCEE ‐ Julius Fučíík
b) bele
etrie
NĚM
MÁ BARIKÁDA
A ‐ Jan Drda (černobílé vid
dění ‐ ale čtivvé)
‐ soubor
s
10 po
ovídek, pojm
menováno podle posledníí z nich
Po
ovídka VYŠŠÍ PRINCIP
PRO
OBLÉMY NADP
PORUČÍKA K NA
APA ‐ Jiří Mucha (syn Alfo
onse Muchy)), dokumentáární prvky, o
přříslušnících naší
n armády ve
v Francii a Anglii.
A
MUŽI JDOU VE TM
MĚ ‐ Jiří Mare
ek, tragický příběh
p
skupiny parašutisstů
PAN
NOPTIKUM HŘ
ŘÍŠNÝCH LIDÍ MĚSTA
M
PRAŽSK
KÉHO JIŘÍ MAREK – cyklus prvorepublikových detektivek
c) prvn
ní vlna židovsské literaturry
Jiří We
eil: ŽIVOT S HVVĚZDOU
‐ jeho
o přínos: osu
udy českých Židů
Ž
za proteektorátu, prvvní v české litteratuře, oteevřel tuto tem
matiku,
rom
mán s autobio
ografickými rysy.
r
Hlavní hrdina
h
(žid Jo
osef Roubíčeek), který čekká na transpo
ort, je
posstupně zbavo
ován veškeréého majetku a zůstávají mu
m pouze maatrace a kam
mna. Čeká, až ho
zavo
olají do transsportu, ale nějakou
n
náho
odou je vyřazzen z evidence, nakonec se vzepře a schová
se u přítele Marrtena
‐ jeho
o pokračovattel je A. Lustiig

2. etap
pa 1948‐56
6
‐ stalinismus, prvníí vlna emigraace: E. Hosto
ovský, Jan Ce
ep, Ivan Blatn
ný, Františekk Listopad, Voskovec,
F. Perroutka, V. Fischl, Pavel Tigrid
T
‐ proceesy, týrání, čiistky, vyřazovvání knih z knihoven,
k
próza ‐ oficiální (bu
udovatelská); druhá vlna válečné a žid
dovské literaatury; samizd
dat; exilová tvorba,
t
vzniká undergrou
und
p
a sttudentů
‐ pročišštěny vysokéé školy od neežádoucích profesorů
‐ proceesy se spisovateli zelené internacionáály a skupiny Prokůpek a spol. (např. Zahradníčekk)
‐ Babicce: spíše provvokace, aby se
s mohla rozzpoutat akce
e proti kulaků
ům – byli zasstřeleni 3
komu
unističtí hodn
nostáři
‐ proceesy s komunistickými špiččkami (odsou
uzeni byli např. Husák, Sllánský – pop
praven)
‐ 233 ro
ozsudků smrrti, cca 180 vykonáno
v
‐ k uvolnění došlo až
a po smrti Stalina
S
a následně Gottwalda
‐ zrušen SYNDIKÁT ČESKOSLOVENS
Č
SKÝCH SPISOVA
ATELŮ a založžen S VAZ ČES KOSLOVENSKÝÝCH SPISOVATEELŮ
‐ rušen
ny časopisy, literární skup
piny a naklad
datelství (zůsstal pouze ODEON
D
)
‐ zakázzán zahraničn
ní tisk a literaatura
‐ do ústraní jde SKU
UPINA 42, trp
pěni jsou pou
uze KVĚTŇÁCI
O DOMU
‐ v Brněě se smí vydávat HOST DO
‐ po sm
mrti Stalina see k moci dosstal Chruščovv, který byl ale roku 1964
4 násilně sesaazen
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NÍ: socialisticcký realismus, schematissmus, budovatelský romáán
OFICIÁLN
plytká téémata ‐ prob
blémy na stavvbách, v děln
nických kolekktivech, posttavy se stávaají figurkami, kladní
hrdinovéé, snaha o monumentáln
ní budovatelsské fresky, viiditelné i v čeeském filmu 50. let
Václav Řežáč
Ř
‐ romány NÁSTUP, BITVA
Jan Otče
enášek ‐ rom
mán PLNÝM KRROKEM, průlo
om do schem
matismu je ro
omán OBČAN
N BRYCH (55)
na válečné a židovské liteeratury
druhá vln
LADISLAVV FUKS ‐ PAN THEODOR MUNDSTOCK
U
: psychologický
p
ý román o ossudu pražskéého Žida, který je
sužováán možností, že bude tran
nsportován do
d koncentraačního táborra; rozhodnee se připravovvat na
budouccí situaci (naapř. spí na prryčně, moří se hladem a tahá
t
těžké věěci), zároveň
ň prožívá řadu
halucin
nací a dialogů
ů se svým stíínem, způsob
bených jeho psychickou nemocí ‐ sch
hizofrenií; traansportu
se nedožije, přejed
de jej auto a zemře.
z
Romáán zobrazuje
e, jak obyčejn
ného člověkaa ponižuje a
uje diskrimin
nace a strach
h.
pokřivu
MÍ ČERNOVLASÍ BRATŘI ‐povídky
Norbert Frýd ‐ KRABIICE ŽIVÝCH
enášek ‐ ROM
MEO , JULIE A TMA
T
, KULHAVVÝ ORFEUS
Jan Otče
Karel Ptááčník ‐ ROČN
NÍK 21
Arnošt Lustig
L
‐ NOC A NADĚJE, DÉMANTY NOCI
EXIL ‐ prroblémy s em
migrací, cestyy přes uprchllické tábory, emigrace přřes Německo
o ‐ to má ješttě daleko
do prosp
perující zeměě, ani v USA není
n na růžícch ustláno, exilová literattura se ocitá v izolaci, bez naděje
na širší ohlas.
o
‐ změna po r. 1951 ‐ začalo pravidelné vysílán
ní SVOBODNÉ EVROPY ‐ F. Peroutka, všše se zlepšovvalo
u ‐ důležitá činnost
č
Křesťťanské akadeemie v Římě, nejdůležitějjším
pomalu. Pro katolickkou literaturu
počinem
m v USA ‐ Pavvel Tigrid zalo
ožil 1956 v New
N Yorku čttvrtletník SVĚĚDECTVÍ, pozd
ději se redakkce
přesunula do Paříže.
Egon Ho
ostovský ‐ NEZVĚSTNÝ
E
, PŮLNOČNÍ PACIEENT, DOBROČČINNÝ VEČÍREKK
Vojtěch Fischl ‐ (heb
brejské jméno
o Avigdor Daagan) ‐ HOVO
ORY S JANEM MASARYKEM
P
Schónffeld) ‐ od 194
45 pracuje na ministerstvvu zahraničn
ních věcí, po 1948 ‐
Pavel Tiggrid (vl. jm. Pavel
emigracee, založil Pom
mocný výborr pro uprchlíkky z ČSSR, se
estavil redakcci stanice SVO
OBODNÁ EVRO
OPA,
později programový
p
ředitel v Mn
nichově, založil 1956 ‐ SVĚDECTVÍ (pro kulturu a po
olitiku), spolu
upráce s
Peroutko
ou, v nepříto
omnosti odso
ouzen k 14 leetům vězení, návrat dom
mů po 1989, p
poradce Havla,
přenesl i Svědectví, jeho činnost uzavřel 1992
2, 1994 ministrem kulturry.
Jan Čep ‐ emigrace Francie
F
1948, zde až do smrti 1974, katolická orieentace, mnoh
ho knih vydal v exilu,
povídky:: POLNÍ TRÁVAA, CIKÁNI
j vhodnější až pro literaaturu po 1970, někdy se nazývá
n
též jaako „literaturra v
SAMIZDAT ‐ termín je
katakom
mbách"; jde o nezávislou, svobodnou literaturu, ilegálně pracu
uje SURREALISSTICKÁ SKUPIN
NA ‐
sborníkyy ZNAMENÍ ZVVĚROKRUHU (1
1951), vysokká výtvarná úroveň,
ú
činno
ost — básníkků ve vězení
(izolovan
né akce, opissy)
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3. etap
pa 1956‐19
968

Uvolnění, kritika schematismu, kritika
k
Štolla a Nejedlého, první vystoupil Jan Grosssmann, psal o
ní osobnosti a osobitosti v literatuře, o černobílýcch formulacícch. Štoll a jeh
ho dogmatikkové
potlačen
vystoupiili proti ‐ čistky v nakladaatelstvích, hlaavně v Česko
oslovenském
m spisovateli‐‐ odchod Gro
ossmana,
Hiršala, Bednáře a řeeditele Fikaraa. I přesto vyyšlo několik pozoruhodný
p
ých děl (definitivně bořilyy
schématta oficiální litteratury)
v
až naa podruhé v roce 1963, p
poté hned zakázáno;
Josef Škkvorecký – ZBABĚLCI:1. veelký román, vydáno
zachycujje 8 dnů okupace, deník Dannyho Sm
miřického (jeh
ho alter ego,, promítá do něj svůj živo
ot); každá
kapitola začíná Dann
nyho odchodem a končí příchodem
p
zpět domů; ukazuje posleední dny okupace,
Č
je proti luminismu
u, popisuje partyzánství a anarchismu
us; často se objevuje
o
kritizuje zbabělství Čechů,
jazz (jako
o jakási hran
nice mezi starou a mladou generací)
Edvard Valenta ‐ JDI ZA ZELENÝM SVĚTLEM
v 60. leteech nastoupila nová generace:
Ivan Klím
ma, Alexandeer Kliment, Jan Trefulka, Jan Procházzka, Josef Škvvorecký, Vácclav Havel, Ludvík
L
Vaculík, Bohumil Hraabal, Vladimír Páral, Jiří Gruša,
G
Ota Pavel,
P
Eva Kaantůrková, V
Vladimír Körn
ner
OFICIÁLN
NÍ
vliv KSČ, u moci literááti Drda, Řezzáč (měli přeezdívku Drzáčč),
n
program
m:
vytyčili nový
‐ zobrazit rysy soccialistického člověka,
‐ zobrazování tříd
dních konflikttů,
‐ živo
ot na venkověě.
Spory o avantgardu, pokusy o rehabilitaci avaantgardy ‐ M.
M Kundera, V.
V Nezval.
t co hodnottili Kafku jako
o chorobný zjev
z byli
KONFERENCE O KAFKOVI, Liblice – ti,
v defenzzívě. Uznání významu
v
Kaffky. Organizáátor: Goldstü
ücker. Uvolněění i katolickké
literatury.
Proměnyy prózy:
Kliment ‐MARIE; I. Klííma ‐ HODINAA TICHA;
NU H OROVITZZOVOU: novela podle skuttečné událossti z roku 194
43 v Itálii
A. Lustigg ‐ MODLITBAA PRO KATEŘIN
(Tehdy Němci
N
na Sicíílii zajali boh
haté židovskéé podnikatele
e s americkými pasy, pod
d záminkami z nich
vymámí jejich penízee a ožebračí je,
j pak je poššlou s mlado
ou tanečnicí Kateřinou do
o plynu. Ta si to jako
oura je marn
ná.)
jediná uvvědomí, vytrrhne dozorci pistoli a zasttřelí ho, i kdyyž ví, že vzpo
NÍ HODINY PRO STARŠÍ A PO
OKROČILÉ
Hrabal ‐ PERLIČKY NA DNĚ, TANEČN

Romány deziluze
dera – ŽERT: román,
r
tragický obraz deeziluze hl. hrd
diny ze sériee žertů, kvůli kterým se zaaplétá do
M. Kund
světa komunistických fanatiků a udavačů; neejprve je jeho
o nevinný stu
udentský žerrt brán smrte
elně
j za něj pronásledován, touží se pom
mstít, ale odp
plata (svedení udavačovyy manželky) se mine
vážně a je
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m, protože je brána s povd
děkem (i udaavač je jí nevvěrný), celá situace
s
je nejjvětší žert ossudu.
účinkem
Zfilmovááno Jaromilem Jirešem v roce 1968
o uvědoměléého komunissty se svým synem
s
– redaaktorem; objjevuje se
Vaculík – SEKYRA: sráážka strarého
tu valašsské nářečí, do jisté míry experimentá
e
ální próza
Körner – ADELHEID: Děj se odehrrává v Sudetech krátce po skončení druhé
d
světovvé války. Do vesnice
v
je jako správce znáro
odněného majetku přiděělen bývalý vo
oják ze západ
dní fronty, jee ubytován ve
v vile po
s setkává s jeho dcerou. Ve filmu see stýkají traumata obou hlavních
h
místním aktivním nacistovi, kde se
postav, způsobená
z
p
prožitými
udáálostmi. Novvelu zfilmoval František Vláčil.
V
MÍRAJÍ MUŽI
Karel PECCKA ‐ HOREČKKA, NA CO UM

dera ‐ vystoupil 1967 na 4.
4 SJEZDU SČSSS ‐ ostře pro
oti cenzuře, nesvobodě P
Pražské jaro 1968 ‐
M. Kund
socialism
mus s lidskou
u tváří, rehab
bilitační komise, vedl J. Se
eifert ohlas: Vaculík ‐ Dvaa tisíce slov (červen
(
1968, po
odpisová akcce) ‐ za 2000 slov 2000 taanků, okupacce srpen 1968.
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