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‐ normallizace ‐ po ro
oce 1969, návvrat k „starým pořádkům
m", pronásled
dování těch, co se nechtě
ěli
podřídit, kampaně proti Havlovvi, Seifertovi,, Václavu Čerrnému, Koho
outovi, pozděěji zatýkání.
p
v KSČ,
K mnoho neprošlo,
n
strana se zbavila reformistů
ů, čistky i ve státní správě
ě,
‐ začaly prověrky
armáděě, na universsitách, redakkcích…
‐ zrušilo se živé vysíláání TV i rozhlasu
d
vlna po
oválečné em
migrace ‐ (120
0 000) lidí: od
dchod Škvoreecký, Lustig, Aškenazy, Diviš…
D
‐ přišla druhá
‐ třetí vln
na přišla v prrůběhu 70. ‐8
80. let: odch
hod M. Kunde
era, Kolář, Ko
ohout, Grušaa, Vladislav, Hutka,
Třešnák, Sidon, Kryyl…
nihoven, knihy do sběru,, likvidace.
‐ vyřazovvání knih z kn
‐ cenzuraa, stačil podeezřelý název typu Chalup
pa na spadnu
utí; autocenzzura.
‐ Svaz sp
pisovatelů „o
obrozený" ‐ měl
m 115 provvěřených člen
nů
‐ situaci nazval Heinrrich Boll „kulturním hřbittovem"
‐ literatu
ura do tří pro
oudů ‐ oficiální, exilová a samizdatováá + undergro
ound

OFICIÁ
ÁLNÍ
‐ autoři nestrádali
n
‐ honoráře,
h
ko
ontakt se čtenářem, chyb
bí jim však pu
ublikační svo
oboda,
‐ cenzuraa a autocenzzura: potlačilla autorskou poetiku, originalitu

Vladim
mír Páral

1932

‐ chem
mik, Ústí nad Labem, redaaktor Severoččeského nakladatelství
černá řada
ř
(60. létaa): VELETRH SPLNĚNÝCH
S
PŘ
ŘÁNÍ, SOUKRO
OMÁ VICHŘICEE , KATAPULT, MILENCI A VR
RAZI
(20 let nesměl vyjítt), PROFESION
NÁLNÍ ŽENA ‐ všem
v
společné: zmechan
nizovaný živo
ot, životní
stereottypy, tupé veegetování, jeediná radost je erotika
bílá řad
da (70. léta):: MLADÝ MUŽŽ A BÍLÁ VELRYYBA, RADOST AŽ DO RÁNA, GENERÁLNÍ ZZÁZRAK, MUKKA
OBRAZN
NOSTI

sci‐fi (8
80. léta): těžíí ze slávy, slaabé romány‐ ROMEO A JULIE 2300, ZEM
MĚ ŽEN,…
tvorba 90. let: PLAYYGIRLS (1994)
mnoho
o knih zfilmováno před 19
989 (MLADÝ MUŽ A BÍLÁ VELRYBA
V
, RAD
DOST AŽ DO RÁ
ÁNA) i po rev
voluci
(PLAYYGIRLS, MILEN
NCI A VRAZI)

Ota Paavel

1930 ‐ 1973

‐ vlastn
ním jménem Ota Popr
‐ otec: židovský obcchodník → cestující obch
hodník s luxyy
oval na gymn
náziu v Truhláářské; pak teeologii
‐ studo
‐ překláádal ruská dííla
‐ otec i starší bratřii byli v konceentračním táboře, po válcce se sešli
‐ na do
oporučení A. Lustiga praccoval v Česko
oslovenském
m rozhlase ve sportovní reedakci
‐ oblíbeeným sporteem byl hokej,, trénoval mládež
‐ na olyympiádě v In
nnsbrucku byyl komentáto
orem, kvůli sttresu se zhro
outil a propu
ukla u něj maanio‐
depreesivní psychó
óza doprovázená schizoffrenií
SMRT KRÁSNÝCH
K
SRN
NCŮ
‐ prom
mítá se zde životní
ž
situacce jeho otce (prodejce)
‐ aby zajistil své děti
d v koncen
ntračním táboře, pytlačí maso
m
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JAK JSEM POTKAL RYBY
‐ v těch
hto dvou knihách vyprávěl o své rodině a přátelícch, o vztahu k přírodě a kkraji kolem Berounky,
o rybaření a i o neelehké době války. Všech
hny příběhy, ač uměleckyy stylizovanéé, vyvolávají dojem
osti – tento rys
r posiluje uvádění
u
konkkrétních reállných detailů
ů.
bezprrostřednosti a autentično
‐ klíčovvou postavou
u je tatínek, muž neobyčejně aktivní a podnikavý
ZLATÍ ÚHOŘI
Ú
DUKLA MEZI MRAKODRAPY

Jiří Maarek

1914 ‐ 1995

‐ vlastn
ním jménem Josef Jiří Puchwein
‐ Drdou
u protlačen na
n místo redaktora RUDÉÉHO PRÁVA
PANOPTTIKUM SLAVN
NÝCH KRIMINÁ
ÁLNÍCH PŘÍBĚH
HŮ
PANOPTTIKUM HŘÍŠNÝÝCH LIDÍ
PANOPTTIKUM MĚSTAA PRAŽSKÉHO
‐ triptyych krátkých příběhů s kriminální zápletkou, v nichž dominujee postava praažského krim
minálního
rady Vacátka. Prů
ůběh vyšetřo
ování zločinů a svět zajímavých figureek žijících na periferii se staly
s
m.
náměětem k televiiznímu seriállu i celovečerním filmům
MŮJ STTRÝC ODYSSEU
US – román
‐ vraccí se zde do doby
d
Rakousska‐Uherska a první republiky; s humorným nadhledem sledu
uje
životn
ní osudy vitáálního, ale zároveň pragm
matického může, majitelee pohřebního
o ústavu

Jan Otčenášek
‐ částečně psycholo
ogická tvorbaa
ovací metod
da; klidné vyp
právěcí temp
po
‐ realistická zobrazo
OBČAN BRYCH
‐ rom
mán o osobníím rozhodovvání právníkaa Brycha, kte
erý váhá, zda přijmout, čii odmítnout politické
uspořřádání těsněě po únorovéém převratu roku 1948. O útěku za hrranice, ale naa hranicích
prohllédne a vrátíí se. Tento kontroverzní
k
román byl je
eden čas povvinnou četbo
ou.
‐ na politickou
p
ob
bjednávku
ROMEO
O , JULIE A TMA
A
‐ balaadická milostnná novela, ježž je dějově zasazena do okkupačních let. Shakespearoovský příběh lásky mezi
studentem Pavlem
m a Židovkou Ester, který svou
s
tragikou a opravdovo
ostí prožitku vvystavuje do kontrastu
nou nelidskostt fašizmu. Do
ostává se zdee do popředí větší míra psychologické
p
hrůzn
analytičnosti, vůle po
zobeccnění a snaha nalézt souvisllosti mezi prožitky válečné minulosti a so
oučasností.

KULHAVVÝ ORFEUS
‐ částtečně autobiografický román o válečn
ných zážitcícch generace totálně
t
nasazených mlad
dých lidí,
kteří tvoří rádobyy odbojovou skupinu Orfeeus, jejíž kon
nec je tragickký. Kromě této linie je kn
niha
pektra a emo
ocionálního zrání
z
lidí své doby.
věrnýým obrazem bohatého sp
KDYŽ V RÁJI PRŠELO – příběh o zttracených ilu
uzích dvou mladých
m
lidí na
n šumavské samotě

Bohum
mil Hrabal
‐ v 70. letech vyjádřil loajalitu vůči
v režimu a stal se veřejně vydávaným spisovateelem, jeho tvvorba
ztrácíí (často vliveem cenzury a autocenzury) na svěžestti. Část jeho díla bez zásaahů vychází v
samizzdatu (odmíttl vydávat u Vaculíka)
V
a v exilu.
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SAMIZZDAT
edice PETLICE
E
(řídil ‐ Ludvík Vaculík) pomocnííci: Gruša, Machonin,
M
Jun
ngmann
‐ strojop
pisné exempláře, malý nááklad 24 ks, vydáno
v
410 svazků!,
s
‐ svědectví o činnostti ve Vaculíko
ově knize ČESSKÝ SNÁŘ,
ně se mělo jm
menovat VZD
DOR – Výslovvný zákaz dalšího opisováání rukopisů
‐ původn
‐ první byla kniha Vaculíkova MORČATA
O
, vydán i Seifertův MOROVÝ SLO
OUP
V
(řídil Jan Vladislav) okruh kolem
m Jiřího Kolářře
edice: KVART
‐ šlo o po
oezii, překlad
dy a esejistikku, vydáno assi 100 knih, zánik
z
‐ odcho
od Vladislavaa do exilu
Edice: EXPEDICE
X
(zalo
ožená Havlem
m, Lopatkou)
‐ vydáno
o asi 300 děl,, edice přísněě řízená
7 ‐ duchovn
ní otec Jan Paatočka
CHARTA 77
‐ signatááři: Seifert, V. Černý, Vacu
ulík, Havel, Kohout,
K
Machonin, Kantů
ůrková, Effen
nberger, Top
pol,
Gruša, Sidon, Lopattka, Jirous.
ederer ‐ ten za
z posílání knih na Západ
d (3
‐ Označeeni za „ agenty imperialissmu", zatýkání ‐ Havel, Le
roky), po
o mnohahodinovém výsleechu umírá (březen
(
1977
7) Jan Patočkka.
‐ silný tlaak a represe ‐> zvýšená činnost
č
samizzdatu (další nové
n
edice: POPELNICE, Č ESKÁ EXPEDICCE),
zvýšená činnost emiggrantů, finan
nční podporyy, materiály, pašování rukkopisů na Záápad.
‐ existovvala i „šedá zóna" spisovaatelé zakázan
ní, nevystupo
ovali na veřeejnosti, publikovali však pod
p
krycími jmény,
j
spolu
upráce s divadly…
V 80 leteech proces s Jazzovou sekcí [1987] (vydávala Hrab
bala, Chaloupeckého,…) – nízké trestty,
utlumen
ní represí, alee silný ohlas ve
v světě, vln
na solidarity.

Václavv Havel
‐ ze znáámé podnikaatelské rodin
ny ‐> po převvratu problém
m
‐ publikkoval články v časopisech
h Květen, Divvadelní novin
ny…
‐ po vo
ojně nastoupil do divadla ABC jako divvadelní technik
‐ v rocee 1960 přech
hází do Divad
dla Na Zábradlí, zde postupně působiil jako jevištn
ní technik,
osvěttlovač, tajem
mník, lektor a dramaturg, a především
m jako autor.
‐ s Ivan
nem Vyskočillem (on mu nabídl
n
práci v divadle Na Zábradlí) sp
polupracoval na hře AUTO
OSTOP
‐ s Milo
ošem Macou
urkem napsal kabaretní pásmo
p
NEJLEPPŠÍ ROCKY PAN
NÍ HERMANO VÉ
‐ tvorba pro divadlo
o měla vždy politický pod
dtext
‐ 1963 měla premiééru jeho prvn
ní samostatn
ná celovečerní hra ZAHRAADNÍ SLAVNOSST. Jejím
protaagonistou je Hugo Pludekk.
S Hu
ugo Pludkem se seznamujjeme v rodinn
ném kruhu, společně
s
s otccem Oldřichem a matkou Boženou.
Huggo hraje šachy sám se seb
bou /podle scénické
s
pozn
námky vždyckky táhne, přejjde na druho
ou stranu,
zam
myslí se, opět táhne. Hugo se pak uchází o zaměstnání. Dostává se na zahrad
dní slavnost pořádanou
p
Likvvidačním úřad
dem. Rychle si
s osvojí frázee, které zde zaznívají z úst Tajemníka a Tajemnice Likvidační
služby a úředníkaa Zahajovačské služby. Hugo víceméně zp
působí likvidaaci Likvidačníh
ho úřadu i Zah
hajovačské
o šéf nově zřřízené Komise
e pro zahajovvání a likvidování. Jeho od
dosobnění
služby a vrací see domů – jako
holí – navštěvu
uje totiž sám sebe.
vrch

‐ ússtřední myšleenka hry – úp
plné přizpůso
obení společčenským pom
měrům za cenu ztráty oso
obnosti –
je vyjádřena irronicky. Řeč jednajících
j
o
osob
se sklád
dá z frází, zbaavujících ji jeejí základní fu
unkce –
ní.
vyyjádřit význam, přinést něějaké sdělen
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VYRO
OZUMĚNÍ
‐ daalší výpověď o absurditě totalitního
t
systému. Objevuje se tu také
t
motiv byyrokracie a
především konffrontace přiro
ozeného jednání a chováání jeho prottikladu, jenž se projevuje
e
o jazyka ptyd
depe, který má
m zajistit „d
dokonalé“ vyyjádření vylou
učením
zavááděním novéého úředního
emo
ocí. Reformaa se jako vždyy nepovede a místo toho
o se začne zaavádět stejněě absurdní jazyk
cho
orukor.
‐ několik let z obd
dobí zákazu umělecké
u
čin
nnosti byl vězněn. Z dopisů zasílaných
h odtamtud sestavil
soubor DOPISY OLZE
e s názvem
m MOC BEZMO
OCNÝCH
‐ nejsslavnějším z publicistickýých textů je esej
‐ i v disidentském
d
m období psal divadelní hry, ač jejich oficiální
o
nasttudování v Čeeskoslovensku bylo
vylo
oučené
ŽEBRÁÁCKÁ OPERA
‐ hlaavním témattem je fungo
ování mocensského aparáttu a jeho neččisté praktikyy
‐ po
odařilo se ho polo‐veřejně realizovat amatérským
m souborem Divadlo na taahu
‐ uvvedení hry see ale stalo záminkou pro rozsáhlou, až absurdní, policejní
p
akcii nejen proti autorovi
a heercům, ale i proti
p
mnoha divákům
‐ ve většině
v
svých
h děl se zaměěřil na tématta odrážející realitu disideentského živvota
‐ stěžžejní postavo
ou je politickyy pronásledo
ovaný spisovvatel, často pod
p jménem Ferdinand Vaněk
V
AUDIEENCE
Jedn
ná se o dialo
og Ferdinand
da Vaňka, po
omocného dělníka v pivovaaru, s nadřízeeným, sládke
em. Bodře
půso
obící sládek, typický muž z lidu, jehož morálka je založena
z
na snaze
s
neznelíbit se „těm nahoře“
n
a
záro
oveň si přitom
m nenápadně materiálně přřilepšit, si nevví rady s nátlakem StB, kterrá má enormn
ní zájem o
info
ormace týkajíccí se Vaňka. Dokonce se pod slibem určittých pracovnícch výhod snažží Vaňka přem
mluvit, aby
sám
m na sebe donáášel a psal za sládka hlášen
ní.

POKO
OUŠENÍ – o uh
hájení vlastníí identity, vo
olná variace na
n faustovské téma
ASAN
NACE – reagujje na tzv. pře
estavbu sociaalismus, o nižž se tehdejšíí politické vedení státu fo
ormálně
pokkoušelo – řešší se v ní otázzka asanace města. Nadě
ěje spojená s uskutečněn
ním tohoto zááměru je
však vzhledem k dobovým poměrům
p
po
ouhou iluzí.
ZÍTRAA TO SPUSTÍMEE – vrací se do
d období vzniku ČSR a pokusil se pro
ostřednictvím
m historické postavy,
Aloise Rašína, vyyjádřit a osvětlit své občanské postojje.
HÁZENÍ – 2007
7 ‐ výrazné autobiografic
a
cké rysy vztahující se k ob
bdobí po rocce 2003, kdy Václav
ODCH
Havvel opustil funkci prezidenta České reepubliky

Ludvíkk Vaculík
‐ narod
dil se ve vesn
ničce Brumovv u Valašskýcch Klobouk. Ke svým venkovským počátkům se sttále hlásí
‐ v 15 letech odešeel do Zlína, kd
de v Baťovských závodech studoval (aa kde se před
dtím vyučil ševcem)
‐ v rocee1950 absolvvoval Vysoko
ou školu polittickou a sociiální
‐ po vo
ojenské služb
bě se stal novvinářem, r. 1959 nastoup
pil do Českosslovenského rozhlasu jako
redakktor ve vysíláání pro mládež
‐ 1965 se stal redakktorem LITERRÁRNÍCH NOVIN, známých (na svou dob
bu) nezvyklou mírou
odomyslnostti
svobo
‐ na 4. Sjezdu spiso
ovatelů v červvnu 1967 přeednesl slavnýý projev, kteerý byl označen za protisttátní a
dejít z Literárrních
protisstranický. Byyl vyloučen ze Svazu českkoslovenskýcch spisovatelů a musel od
novin
n na nucenou
u „tvůrčí dovvolenou“.

001

4

Českká prózza 196
68 – 19
989 samiizdat, exil, undergroound

#27
# 7

‐ svým vystoupením
m si však záro
oveň získal popularitu,
p
což vedlo i k nebývalému
n
zájmu o jeho
o román
Sekyrra o střetu geenerací a životních posto
ojů.
Hlavním hrdinou (a vypravěčem
m) je pražský novinář, který jede na moravskou
m
vessnici navštívit mladšího
o vztah k otci a rozchod s ním:
n
otec,
bratraa. V řadě retrospektivních pasáží se ale ozřejmuje přředevším jeho
přesvědčený komu
unista a původ
dně chlapcůvv vzor, se totižž postupně svvými dogmatickými postojji synovi a
ním odcizil (an
nalogie poúno
orového režim
mu a jeho vývoje). Hrdinův názorový přeerod ústí v pře
esvědčení,
ostatn
že nad
dále nemůže své
s pochybno
osti skrývat a že
ž musí jednat.

STARÁ DÁMA SE BAVVÍ
‐ pod tímto názveem vyšel v ro
oce 1991 sou
ubor fejetonů
ů, které psal do FILMOVÝCCH A TELEVIZNÍCH
NOVIN
N pod značko
ou „odmocniina z písmene l“ = uzpůso
obení jeho in
niciál)
DVA TISSÍCE SLOV – výýzva, vyšla v červnu 1968
8 v LITERÁRNÍÍCH LISTECH, navazuje
n
v krritice moci naa jeho
projeev. Hlavním cílem
c
bylo zaktivizovat ob
bčany, aby nedošlo k zastavení obrod
dného procesu. Pod
tuto výzvu
v
se pod
depsala řada osobností z oblasti vědyy, kultury a sp
portu.
‐ v posrpnovém období byl vylo
oučen z KSČ a nesměl veřřejně publiko
ovat. I za dob
by těžké normalizace
si ale říkal a psal, co chtěl, aleespoň pomoccí samizdatu.
MORČAATA
‐ rom
mánové podo
obenství o ab
bsurditě, odccizení a kořen
nech lidské agresivity
a
‐ děj se odehrává jednak v bance, kde je vypravěč
v
zam
městnán, jednak v prostřeedí jeho rodiiny
ního hrdiny, d
dokonce se stávají
s
‐ morrčata – dárekk pro syny – postupně přřitáhnou pozornost hlavn
objekktem jeho exxperimentů
‐ pasiivita těchto tvorů
t
mj. vyvvolává úvahyy o netečnostti vůči vlastn
nímu osudu a o smyslu akktivity
vyvíjeené proti zlu
‐ prvn
ní dílo, které vyšlo v jeho
o samizdatovvé edici Petlicce
‐ základ
dem samizdaatové tvorbyy byl každom
měsíční fejeto
on. Tento žán
nr mu vyhovo
oval: lehce se šířil,
mohl reagovat naa aktuální události,…
JARO JEE TADY – přích
hod jara = zm
měna ve společnosti
SRPNOVVÝ DEN – pou
ukazuje na neehybnost do
oby po srpnové okupaci
= sou
ubory fejetonů, které vyššly v r. 1990
ČESKÝ SNÁŘ
S
‐ „rom
mán psaný jaako deník a deník
d
psaný jako
j
román““
Datovvání začíná led
dnem 1979 a končí únorem
m 1980. Dozvíídáme se z nicch o hrdinově (autorově – L. Vaculík)
rodiněě, jeho přáteelích, protirežžimních aktivvitách (zejména samizdatu
u) apod. Záznamy mají nejrůznější
n
povah
hu (úvahovou, reportážní, lyrickou aj.). Vypravěč
V
neskkrývá své poch
hyby o vlastníím počínání, zabývá
z
se i
mírou
u své upřímno
osti, rozebírá vztah
v
skutečno
osti a fikce atd
d.

‐ dílo bylo
b
nazýván
no literární bombou,
b
ale také bombo
ou hozenou mezi přátele. Těm vadila hlavně
jeho neohledupln
ná přímost a nediskrétno
ost
g
80. Let vstupujíccí do samizda
atu
Mladá generace

Jáchym
m Topol
‐ do roku 1989 vydával pouze v samizdatu a poezii
‐ k prózze se dostal až po roce 1989
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Petr Pllacák
‐ použííval pseudonym Petr Zmrrzlík
‐ vyučill se mechaniikem, z politiických důvod
dů mu bylo zabráněno
z
vee studování V
VŠ
‐ patřil ke klíčovým
m postavám českého
č
literáárního undergroundu, pu
ublikoval v saamizdatu,
nizoval mnoh
ho protikomunistických demonstrací
d
.
organ
‐ první próza: MEDO
OREK (smz. 1985) popisujje dobovou manipulaci
m
s myšlením

Zuzanaa Brabcovvá
‐ Po maaturitě nemo
ohla z politicckých důvodů
ů studovat na vysoké ško
ole, proto nastoupila na místo
m
kniho
ovnice, pozděěji nemohla vykonávat ani tuto profe
esi a pracovaala jako uklízeečka v nemo
ocnici
‐ upozo
ornila na seb
be reflexivním
m románem o společenské stagnaci DALEKO OD STTROMU (smz.. 1984)

EXIL
‐ finančční a morální podpora
‐ odtažžené od čtenářů, malý vliiv, nemohli reagovat na situaci
s
domaa,
‐ spisovvatelé ‐ různé osudy: sch
hopnost asim
milace (Škvorecký), někteřří se odmlčeli, traumata (viz
Blatn
ný), někteří zaačali psát v jiném jazyce,, aby se moh
hli vyjádřit k čtenáři
č
(M. K
Kundera ‐ Fraancie,
Listop
pad ‐Portugaalsko, Fischl ‐ Izrael, Aškeenazy ‐ Něme
ecko),
‐ dnes nejslavnějším
m exulantem
m je Kundera
okem 1945
Před ro
‐ vlna exulantů:
e
před fašismeem: Voskovec, Werich,…
Převrat 1948
‐ exil‐ Egon
E
Hostovský, Jan Čep,, Voskovec, Ivan
I
Blatný, Viktor
V
Fischl (jediný vyceestoval do Izrraele
jako diplomat
d
‐ zů
ůstal), Ferdin
nand Peroutkka
‐ tísnivá situace, neelegální přechody hranic,, pobyt v ute
ečeneckých táborech, mn
noho se zlepššilo
pravidelným vysílláním Svobodné Evropy v roce 1951 (organizačněě se podílel P
Peroutka).
Po rocee 1968
‐ veřejn
ný odpor pro
oti normalizaaci byl násilně zlomen, vššichni byli stííháni „podvraacení republiky",
organ
nizace, kteréé se nepodrobily ‐ nazván
ny „nátlakovýými skupinam
mi" a tyto skupiny byly zaakázány
‐ nastu
upuje druhá vlna
v emigracce po roce 19
945 (120 000
0 lidí); Spisovvatelé: Josef Škvorecký, Arnošt
A
Lustigg, Ludvík Aškkenázy, pozd
ději M. Kundeera, Jiří Kolářř, Pavel Koho
out, Jiří Gruša, Karol Sido
on, Karel
Kryl,…
…

Vznik exxilových naakladatelstvví
Sixty‐Eigght Publishers
‐ založeno 1971 v kaanadském To
orontu manželi Zdenou Salivarovou
S
a Josefem Škvvoreckým
pěch:Škvorecckého TANKO
OVÝ PRAPOR, dále
d
‐ vyniká kvalitou a počtem vydaaných titulů, největší úsp
vyšly knihy Kundeery, Hrabala,, Škvoreckého, vycházelyy memoárovéé publikace‐V
Václav Černýý,
M
Navrrátilová atd.)) mimořádnýým počinem bylo vydání SLOVNÍKU ČESKÝCH
Jaroslav Seifert, Martina
SPISO
OVATELŮ‐Jiří Brabec
B
a koleektiv; asi 220
0 titulů
‐ nakladatelství uko
ončilo činnosst roku 1993
001
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Rozmluvvy
‐ Londýýn 1982, zalo
ožil Alexandrr Tomský, vyd
dáno kolem 70 titulů
‐ po roce 1989 začaalo působit v Praze, vycházela vyhran
něná tvorba esejistická a beletristickáá (Ivan
B
Reyynek)
klímaa, V. Havel, Bohuslav
Konfrontace
b zaměřen
no na historicky pravdiváá díla, nebo původní
p
dom
mácí humorisstickou
‐ 1973 v Curychu, bylo
prózu
m
domovv
Poezie mimo
‐ Polovvina 70. let v Mnichově‐p
poezie Diviše, K. Kryla a tvvorba Václavva Havla
Arkýř
‐ 1980 v Mnichově Karlem Jadrrným, předevvším esejistikka – Patočka, Černý, Kalissta

Egon Hostovský
H
ý
‐ židovského původ
du
‐ po gyymnáziu a needokončené VŠ
V pracoval jako
j
nakladaatelský lektorr a redaktor
‐ poté pracoval na ministerstvu
u zahraničí, po
p německé okupaci
o
se nevrátil z cestty a žil v USA
A, kde
oval jako úřeedník československého konzulátu
k
v NY
N
praco
‐ po převratu 1948 odešel do Norska
N
(jako diplomat)
d
a na funkci rezzignoval a zvolil emigraci
950 přesídlil do USA, kdee mj. působil jako redakto
or Svobodnéé Evropy
‐ v r. 19
‐ pláno
oval i cestu do ČSR, ale sittuace po r. 1968
1
mu to nedovolila
n
ŽHÁŘ – klad malého
o městečka naruší
n
požáryy, jímž předcchází vylepen
ní paličských listů. Zodpo
ovědnost
za něě (nikoliv však za samotnéé požáry) nese patnáctile
etý Kamil, toužící po láscee krásné dívkky,
předeevším ale trp
pící narušenýými rodinným
mi vztahy
‐ světt dětí, či dosp
pívajících se v jeho prózáách názorně odráží a ukazuje iluzorno
ost většiny jisstot a
pravd
d moderní sp
polečnosti
DŮM BEZ PÁNA – psychologický román
ÚKRYT – novela; prvvní próza vyd
daná anglickky v USA
CIZINECC HLEDÁ BYT – román
Děj see odehrává v NY, kde českký lékař Václaav Marek od prosince 194
45 do února 1946 hledá byt.
b Ačkoli
potřebuje pouze místo,
m
kde by měl stůl a klid
d na dokonče
ení své vědeckké práce, neu
uspěje: je zataahován do
ů svých spolu
ubydlících či ubytovatelů aniž
a
by vyvíjeel snahu a vů
ůbec měl mo
ožnost jim
soukromých životů
oci. Několikrátt se přestěhujee, nakonec on
nemocní a um
mírá.
pomo

‐ názeev románu jee symbolickýý – český lékaař je cizincem
m proto: 1) cizí
c země, 2) cizí všude, kd
de jsou
lidé, kteří
k
se snaží ovlivňovat životy jiných
h
NEZVĚSSTNÝ (poprvéé vydáno dán
nsky 1951)
Nezvěěstný byl už psán s vědomím „tragikyy neamerické
ého spisovattele v Americce“. Zachycoval zde
předeevším prostřředí, v němž se pohybovaal, tedy prosttředí exulanttské – s tím sse však plně nesžil,
jeho pohled na USA Američan
ny spíše popu
uzoval. Z existenčních dů
ůvodů pro něěj bylo důležité knihu
nejen
n napsat, ale také ji nechat přeložit.
DOBRO
OČINNÝ VEČÍREEK – anglicky 1957; hrstka
a evropských
h emigrantů se pokusí sb
blížit se. Poku
us
ztroskotá, protože nejsou sch
hopni porozu
umět jeden druhému.
d
Večírek končí vvraždou a kráádeží
nné účely.
peněz vybraných na dobročin
VŠEOBEECNÉ SPIKNUTTÍ – 1961
‐ silněě autobiograafické prvky
‐ rom
mán neměl v USA úspěch
001
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‐ hrdiinou je spiso
ovatel pocházzející od Nácchoda, který se při oslavěě svých narozzenin v New Yorku,
vrací do (kraje) svvého mládí
TŘI NOCCI ‐ román

Viktor Fischl

1912

‐ v diplomatických službách přijjal 1955 hebrejské jméno
o‐Avigdor Daagan
‐ 1939 emigrace ‐ Anglie,
A
exil vlláda ‐ ministerstvo zahraaničních věcí
‐ přítel a spolupracovník Jana Masaryka
M
‐ po roce 1948 Izrael, zde byl vee funkci ataššé v různých zemích
‐ od 19
977 na penzi
sbírky poezie: HEBRREJSKÉ MELOD
DIE
próza: povídky žido
ovská tematika, současnýý život, svěde
ectví o holoccaustu:
DVORRNÍ ŠAŠCI ‐ slaavná novela z koncentraččního tábora, příběh čtyřř šašků pro pobavení esesáků
1. Max Himm
melfarb (hvěězdář)
2 kejklíř Wahn
2.
3 lilipután Reisenberg
3.
R
4 hrbatý sou
4.
udce ‐ vypravvěč, jeho rty vypráví příb
běh dvorních šašků a jejicch osudy běh
hem
v
války
a po níí. Tři z nich see setkali v přředvečer šesttidenní válkyy 1967 v Jeru
uzalémě

Josef Škvorecký
Š
ý
‐ alter ego Danny Smiřický
S
hodu, kde see odehrává veesměs jeho veškerá
v
tvorba; studoval zde gymnázzium
‐z Nách
‐ chvíli VŠ ‐>odešel do války; po
o válce studo
oval angličtin
nu a filozofii; poté učil v p
podkrkonoší
oval v nakladatelství Odeon
‐ praco
‐ během
m uvolnění po
p r. 1956 naastoupil do dvouměsíčník
d
ku SVĚTOVÁ LITERATURA
L
‐ manžželka: Zdena Salivarová – napsala kniihu SAMOŽERRBUCH; vzpom
mínky, jak žili; disidentskýý život
‐v 60. letech na vollné noze‐ přeekladatel a spisovatel
‐ po okkupaci odcháází do exilu – do Toronta – kde učil naa univerzitě anglickou
a
liteeraturu; před
dnášel
zde do
d r. 1993; něěkolik čestnýých doktoráttů
‐ založiil zde nakladatelství Sixtyy Eight Publishers
‐ ze začčátku psal jen o Čechách
‐ u nás založil soukromou školu
u, věnuje se žurnalistice
ž
p
rom
mány, detektivky
‐ psal povídky,
ZBABĚLLCI – z raného
o období; neesmělo být vyydáváno; potté co vyšlo, bylo
b hned stááhnuto
‐ o váálce, odehrávvá se to běheem 7 dnů; fo
orma strukturovaného deeníku, který ssi vede Dani Smiřický
‐ rodiiče z vyšší vrsstvy; celoživo
otní láska Ireena (i v dalšícch knihách)
‐ zvláštní pohled na
n poslední dny
d okupacee
945, kteří jen
n o sobě dávají vědět až v bezpečí, s jistotou
j
‐ vyprráví o zapadlých odbojářřích v roce 19
osvob
bození
‐ co kniha
k
přinesla: ‐ nový po
ohled na válkku
‐ komuniisty vidí jako radikální, ale zmatené
‐ vyprávěěno z pohled
du nevýznam
mného kluka, který mnohýým věcem nerozumí
‐ řeší i mezigenerační vztahy
LVÍČE – zfilmováno – FLIRT SE SLEČNOU STŘÍBRRNOU – romáán (1969)
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MIRÁKLL – první exilový román
‐ krim
minální melod
drama o Čiho
ošském zázraku
‐ je zd
de vsunut živvotní příběh Dannyho Sm
miřického do doby jeho odchodu
o
do eexilu
Dannyy Smiřický se kdysi stal – klimbajícím – svědkem zázraku (v kosttele poblíž Ko
ostelce se poh
hne socha
světcee; odkazuje see zde ke skuteečné události v kostele v Čihošti, provokaaci StB, jež po
osloužila jako záminka k
represím vůči farářři a dalším lid
dem). Při opěětovné Dannyyho návštěvě kostela r. 197
70 se tehdejšší – dosud
osti začnou jeevic jinak. Mn
nohé z důležittých faktů od
dhalí Dannyho
o známý, redaaktor Jůzl.
neobjjasněné událo
Mezittím se seznam
mujeme s Dannyho životem
m v letech učittelování, s jeh
ho vztahem k dívce přezdívvané Liška,
studentce jedné z místních
m
střed
dních škol, kteerou bezděčně přivede ke katolické vířee. (Protože byl od jedné
hlavní chorob
bou, předstíral před Liškou
u sexuální absstinenci, což zdůvodňoval zásadami
dívky nakažen poh
e nakonec vdáá za katolického básníka. Důležitou
D
a
vyplývvajícími z víry..) Liška, jíž takkovýto postoj imponoval, se
záhad
dnou postavou je Dannyho
o přítel dr. Geellen, kosteleccký učitel zdraavovědy a takké otec prvního Liščina
dítětee. Jeho skuteččnou roli v udáálostech – a sttejně tak všecchny okolnostti spjaté se „záázrakem“ – se
e nepodaří
v úpln
nosti určit.

PŘÍBĚH INŽENÝRA LID
DSKÝM DUŠÍ – 2 díly
‐ opět Danny smiřřický – už je v exilu uznávvaným profe
esorem v Torrontu na VŠ
‐ začííná konfrontaací exilu a do
omácího zázeemí; popisuje zde české exulanty;
e
vzp
pomínky
LEGEND
DA EMÖKE – zpracováno
z
jako rozhlaso
ová hra
‐ odehrává se ve vlaku
v
‐ spíše konverzační záležitost,, bez děje; jaak muži získávají ženu
j
podlee skladby A. Dvořáka
D
SCHERZZO CAPRICCIOSO (1984) – jméno
‐ rom
mán líčí jednu
u etapu života a tvorby Antonína Dvo
ořáka o jeho pobytu v USA
A
PRIMA SEZONA ‐ odlehčené dílo
‐ vraccí se zde k do
obě okupacee, hlavně ke svému
s
dospívvání, kdy poprvé prožíval okouzlení jazzové,
a zejm
ména milostné
‐ v 6 navazujících
n
příbězích paanic Danny smiřický šestkkrát kuje plán, jak získat dívku (pokažždé
jinou)
TANKOVVÝ PRAPOR
‐ jeho
o zážitky z vo
ojenské služb
by
Detekttivky
KONEC PORUČÍKA BORŮVKY
O
NÁVRAT PORUČÍKA BORŮVKY

Arnoštt Lustig
‐ židovského původ
du; matka: Teerezie Löwio
ová
941 musel op
pustit školu, odchází do Terezína;
T
pro
ošel několikaa koncentraččními tábory
‐ v r. 19
‐ nasto
oupil v r. 1945 na pochod
d smrti (do jin
ných konc. tááborů, aby nebyli osvobo
ozeni) – dokáázal z něj
utéctt, schovával se
s poté v Praaze
‐ hodněě psal o žido
ovské tématicce
‐ v r. 19
968 odchází do emigracee
DÉMAN
NTY NOCI
ULICE ZTRACENÝCH
Z
B
BRATŘÍ
Z DENÍKKU SEDMNÁCTTILETÉ PERLY SCH. – (1979
9) příběh tere
ezínské prosttitutky
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Milan Kundera
‐ původ
dně se chtěl stát hudebn
ním skladatellem; v tomto
o rozhodnutíí je znát vliv o
otce – muzikkolog,
kterýý působil na Janáčkově
J
akkademii múzzických uměn
ní v Brně.
‐ studo
oval hudebníí kompozici, toto
t
studium
m mělo velkýý vliv na jeho estetické vn
nímání i prozaický
styl
p
50. let se stal zn
námým jako spisovatel
s
a publicista
‐ už v polovině
‐v projeevu na 4. sjeezdu Svazu čeeskoslovenskkých spisovatelů (1967) se
s mj. zasazo
oval o to, abyy mohli
do čeeské literaturry vrátit auto
oři, kteří byli po únoru 19
948 odsouzeni komunistiickým režime
em
k zapomnění. => Vyřazení
V
z officiální literatury v době normalizacee
‐ tíživou situaci nakkonec vyřešilla možnost stáže a výukyy na francouzzských školácch; z Francie se
odmíítl vrátit
‐ začínaal poezií, ale k ní se nyní nehlásí
‐ tři povídkové knih
hy obsahují celkem
c
10 po
ovídek; své povídky
p
nazvaal melancholickými anekkdotami
odtextu zdán
nlivě rozmarn
ných příběhů
ů se skrývají vážné
v
otázkyy: Jsme schopni rozhodovat o
‐ v po
svých
h osudech?
SMĚŠNÉ LÁSKY
DRUH
HÝ SEŠIT SMĚŠŠNÝCH LÁSEK
P
Povídka
FALEEŠNÝ AUTOSTO
OP
TŘETÍÍ SEŠIT SMĚŠNÝCH LÁSEK
‐ hlavními hrdiny povídek bývajjí intelektuállové – muži (ženy
(
jsou věětšinou zobraazovány jako
o slabé,
manipulovatelné bytosti)
ŽERT
Základ
dem příběhu je rozhodnuttí Ludvíka Jah
hna pomstít se malému příteli
p
ze stud
dií Zemánkovi, který se
podíleel na jeho vyloučení z vyso
oké školy po únoru 1948, po němž nássledoval Jahnův prudký sp
polečenský
pád. O mnoho let později docháází k náhodnéému setkáni Ludvíkovi
L
a Zeemánkovy manželky Helenyy a Ludvík
se rozhodne, že právě
p
ona se stane prostřředkem jeho pomsty – a svede ji. Ten
nto čin roztáččí kolotoč
zklam
mání a absurdit a nakonec se postaví proti Ludvíkovvi. Zemánek už
u dávno není stalinista, ale naopak
předsstavitel tzv. ob
brodného pro
ocesu, a žena se s ním právvě rozvádí. Kdyyž Helena zjisstí, že ze stran
ny Ludvíka
šlo jen
n o „žert“, pokusí se spáchaat sebevraždu
u, omylem všaak spolyká velkké množství taablet projímadla.

‐ kom
mpozice: rozd
dělení vyprávvění mezi 4 osoby
o
ŽIVOT JE JINDE
‐ rom
mán o vztahu
u jedince a dějin
d
a také lidské identity; 7 kapitoll; většinou vvystupují bezzejmenné
postaavy
JAKUB A JEHO PÁN
‐ hra vychází z mo
otivů Diderottova románu
u Jakub fatalista; napsal po
p sovětské okupaci
‐ hra se uváděla pod
p jménem režiséra Evaalda Schormaa
VALČÍK NA ROZLOUČENOU – posleední kniha – román – dopsaná v Českkoslovensku
NESNESSITELNÁ LEHKO
OST BYTÍ ‐ zák
kladem je přííběh dvou mileneckých
m
p
párů
Příběh
h Tomáše a jeho
j
ženy Terezy, kteří po
o srpnových událostech em
migrují do Švvýcarska. Po zdánlivém
z
úspěcchu přichází čáástečné rozčaarování a Tereeza bez oznám
mení odjede zpět
z
do Prahy. Tomášovi ne
ezbývá nic
jiného
o, než ji následovat. Román
n potom líčí normalizační
n
atmosféru
a
– Tomáš
T
je zaměěstnán jako čistič oken,
žije si svým bohattým milostnýým životem a jinými ženaami, aniž by byla narušen
na jeho láska k Tereze.
V přessvědčení, že se
s vyhnou náátlaku policie, stěhují se naa venkov, ale zahynou při automobilové
é nehodě.
Kniha dále pokraččuje příběhem
m druhého pááru, jedné ze
e sexuálních partnerek To
omáše, pražskké malířky
Sabinyy. Ta se po emigraci
e
do Švýcarska
Š
a po
p odchodu Tomáše
T
zpět do Prahy sezznamuje se švvýcarským
univerzitním asistentem Franzem
m, který ztělessňuje naprosttou neschopno
ost porozuměět skutečnosti.
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Pavel Kohout
K
‐ prozaaik, dramatikk, publicista, básník, překladatel, scén
nárista a film
mový režisér
‐ po roce 1968 se dostal
d
na seznam zakázan
ných spisovatelů; stál u zrodu
z
Charty 77
oční pobyt v Rakousku (divadelní režie), ale roku 1979 mu bylo zabráněno
o se
‐ 1977 odjíždí na ro
vrátitt a byl zbaven občanství
‐ v 50. letech byl jedním z nejtyypičtějších au
utorů stalinské poezie, alle později se stal nepoho
odlnou
ou a byl oznaačen za osob
bu nebezpečnou režimu
osobo
‐ svou minulostí se nijak netají
NIHA O KAUZE ADAM J URÁČ
ČEK
BÍLÁ KN
‐ sym
mbolický příběěh jedince, který
k
předběěhl svou dobu
u
Juráčeek, učitel tělo
ocviku a fyzikyy v lázeňském maloměstě, je
j podivínský, vysmívaný čllověk. Jeho nu
udný život
změníí teprve (plato
onická) láska: probudí v něm schopnost nevídané kon
ncentrace myššlenek, díky nííž ovládne
gravittaci a začne ch
hodit po strop
pě. Juráček se tím dostane do opozice neejen vůči soud
dobé vědě, ale
e zejména
vůči všem
v
politickkým a ostatníím „strukturáám“, které jsou na zachování dosavad
dního stavu existenčně
e
závisléé. Učitel je nakonec umísttěn do blázince, kde je metodou vymýývání mozku jjeho osobnost zničena.
V téžee chvíli se paaradoxně stávvá jeho mučeednicky vybojjovaná pravd
da normou; n
nejenže na sttropě sedí
všichn
ni, ale nikdo see tomu už ned
diví.

NÁPADY SVATÉ KLÁRRY – novela
‐ zde se opět setkkáváme s nad
dpřirozenem
m; žačka 8. tříídy, která máá jasnovideckké schopnossti
KATYNĚĚ
‐ aleggorický „čerrný“ román o střední škkole pro po
opravčí, jenž v groteskníí nadsázce zachycuje
z
nejteemnější záko
outí normalizzačního systému. „Katyn
ní“ nekrásnáá, ale hloupáá, povrchní a pasivní
dívkaa (první větu pronese až na
n samém ko
onci knihy)
KDE JE ZAKOPÁN
Z
PESS – už psáno v exilu
‐ form
mou deníkových záznam
mů autor vyypráví předevvším o soběě a o svých konfliktech s orgány
moci,, zejména StB, ale také o dalších umlčovaných ossobnostech i o těch, kteříí se novým poměrům
p
přizpůsobili.
MARIE ZÁPASÍ S AND
DĚLY – hra, ve
e které vzdávvá hold Vlasttně Chramosstové

Jiří Gru
uša
‐ často pracoval jakko redaktor v různých liteerárních časo
opisech
ní samizdatovvé literatury;; od r. 1980 žil
ž
‐ po roce 1968 měl zákaz publikkovat; podíleel se na šířen
mecku
v Něm
‐ neresspektuje chro
onologii času
u, experimen
ntuje s jazyke
em
DOTAZN
NÍK ANEB MODLITBA
O
ZA JED
DNO MĚSTO A PŘÍTELE – ex
xperimentáln
ní román o h
hledání indiviiduální
svobo
ody, o byrokratickém pohledu na svěět, která zjed
dnodušuje a znásilňuje
z
přřirozenou reaalitu.
‐ hrdiinou knihy jee Jan Chrysosstom Kepka, jenž po roce
e 1969 nemů
ůže sehnat práci. Již asi po 16. se
pokouší vyplnit přředložený do
otazníkový fo
ormulář.
‐ základním principem vyprávvění je snaha poukázat v kontrastu s nesmyslným
n
i dotazníkovvými
rubrikami rozman
nitost a neucchopitelnost lidského živo
ota. Text je složitý,
s
snovéé představy se
s
prolín
nají s reálným
mi.
‐ rom
mán vypráví o osmi generracích jeho ro
odiny a jejich
h životě v Čechách.
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Českká prózza 196
68 – 19
989 samiizdat, exil, undergroound

#27
# 7

UNDER
RGROUND
D
Egon Bondy
B
‐ vlastn
ním jménem Zbyněk Fischer; jméno si
s změnil na protest
p
protii antisemitskkým kampaníím
v dob
bě politických
h procesů
‐ jeho život
ž
byl českká varianta beatnictví
b
– neměl
n
např. stálý pracovvní poměr = ttehdy vážný přečin
‐ v sam
mizdatu zejmééna kolovalyy jeho prózy:
SKLEPPNÍ PRÁCE (19
973) – text naa rozhraní fillozofické úvaahy a deníkového záznam
mu
INVALLIDNÍ SOUROZZENCI (1974) – blíží se žán
nru sci‐fi neb
bo satirické utopii

Ivan Martin
M
Jiro
ous
‐ nejznámější předsstavitel undeergroundu; mnohokrát
m
vězněný
‐ použííval pseudonym Magor
‐ uměleecký vedoucí skupiny Thee Plastic Peo
ople of the Un
niverse, hudeebního tělessa, které se
zaned
dlouho stalo synonymem
m „alternativní“ kultury v Čechách
‐ psal poezii,
p
vydávval pouze v saamizdatu; naapř. vrchol tvvorby MAGOROVY LABUTÍ PÍSNĚ (smz. 1986)
1
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