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Význam protiválečně orientované prózy 20.století
(reflexe 1. a 2. světové války, hlavní představitelé, vlastní zkušenost)
 Milan Čáp

Reakce na 1. světovou válku

francie
Henri Barbusse  - (1873 - 1935) - "Oheň" (1919)
- román, drastické líčení událostí na frontě
- odsuzuje válku, propaguje humanistické idee
Romain Rolland - (1866 - 1944) - "Petr a Lucie"
- román
- osud lásky Petra a Lucie na pozadí válečného dění
- rozvoj lásky v kontrastu s válečnými událostmi
- příběh končí smrtí obou v troskách kostela
- odsuzuje válku, propaguje humanistické idee

německo
Erich Maria Remargue - (1898 - 1970)
- nejčtenější spisovatel 20.století
"Na západní frontě klid" (1928)
"Cesta zpátky"
"Tři kamarádi" - líčení událostí po 1.světové válce
"Černý obelisk" (1956) - poválečná situace v Německu
- problémy s inflací
- snaha hlavních hrdinů o překonání potíží ve firmě s náhrobky
Lion Feuchtwanger - (1844 - 1958)
- autor historických románů
"Židovka z Toleda", "Žid Süss" - problematika židovského národa
"Bláznova moudrost" - francouzská historie
			
USA
- ztracená generace
- mladí účastníci války
- po návratu se cítí osamělí, nemohou se zařadit do společnosti
- ve válce ztratili iluze  hledali jistoty v základních životních jistotách
Ernest Hemingway - (1898 - 1961)
"Sbohem armádo" (1929) - román
- hlavní hrdina se dobrovolně přihlásí na frontu do Itálie v domění, že jde bojovat za svobodu a demokracii
- na frontě poznává pravdu  zběhne do Švýcarska
"Komu zvoní hrana" (1940) - román o španělské občanské válce
"Pátá kolona" - drama o španělské občanské válce

Česká literatura
próza 
Jaroslav Hašek - (1883 - 1924)
"Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války"
- líčení války v osudech “dobrého” vojáka Švejka
poezie - reakce na válku ve Španělsku
Seifert - "Pozdrav Madridským barikádám"
Halas - "Don Quijote bojující"
legionářská literatura - J. Kratochvíl, J. John, Madel, Kopta
Literatura mezi válkami a druhé světové války

poezie mezi válkami - básníci mluvící za národ
Seifert - "Zhasněte světla"
Halas - "Torzo naděje"
Nezval - "Matka naděje"
poezie za války
Halas - "Ladění"
Nezval - "Manon Lescaut"
drama 
Osvobozené divadlo V+W
Karel Čapek
"Bílá nemoc" - příběh doktora Galéna, který varuje před bílou nemocí (fašismem)
	"Matka" - osud matky, která díky válce ztrácí svých 5 synů
próza
Karel Čapek	
"Válka s mloky" - mloci se spojili proti lidem, ale po nějaké době vzniknou 2 skupiny mloků  válka mloků proti mlokům

Reakce na 2.světovou válku
   
česká literatura
Marie Pujmanová - "Předtucha"
Jan Otčenášek
Ota Pavel - (1930 - 1973) - povídky s prvky autobiografie
"Mám rád tu řeku"
"Smrt krásných srnců"
"Zlatí úhoři"
Bohumil Hrabal (*1914) - "Ostře sledované vlaky"
Josef Škvorecký

světová literatura
Erich Maria Remarque (1898 - 1970)
"Čas žít, čas umírat"
"Stíny v ráji"
Joseph Heller - "Hlava XXII"
- popisuje stavy člověka vězněného režimem armády
Norman Mailer (*1923) - "Nazí a mrtví"
- dívá se na válku z mnoha pohledů
- prokládáno zážitky postav z minulosti
- ukazuje společnost v Americe na jedné invazi
Čingiz Ajtmatov
Michail Šolochov - "Osud člověka"

