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Tvorba českých prozaiků po 2.světové válce 
(próza od 50.let, představitelé, vlastní čtenářská zkušenost)
 Milan Čáp

PO ROCE 1948

- vláda komunistické strany, omezení svobody slova, pronásledování odpůrců, perzekuce církví
- emigrace (Hostovský, Peroutka, Tigrid), cenzura, restrukturalizace společnosti
- hospodářské změny (zánik soukromníků, vznik proletariátu, družstev, kolektivizace)
- socialistický realismus - jediný přípustný směr
- tendenční, angažovaná literatura, dle schematického vzoru
- potlačuje individualitu, důraz na výchovnou stránku díla
- 1956 - II.sjezd spisovatelů - otevřená kritika režimu  kampaň proti spisovatelům

60. LÉTA

- postupné uvolňování, kulturní oživení, liberalizace a částečná demokratizace poměrů - možnost cestování (kontakty se zahraničím)
- oživení literatury, filmu, malá divadla, nezávislost kulturních svazů spisovatelů, herců, výtvarníků
- vrcholí Pražským jarem 1968

a) válečná próza - 2.vlna (1.vlna po roce 1945) 
- více psychologická, hledání odpovědí na morální otázky, židovská otázka

Arnošt Lustig 
- židovského původu, prošel Osvětimí, Terezínem, Buchenwaldem
- uprchl z transportu, účastnil se pražského povstání
- novinář, rozhlasový reportér, scénarista, profesor na universitě ve Washingtonu
Dílo -	"Noc a naděje", "Démanty noci" - povídkové knihy o koncentračních táborech
"Dita Saxová" - návrat židovské dívky z koncentračního tábora - zklamání, deziluze, sebevražda
"Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou" - snaha o vykoupení z německého zajetí
- zoufalá vzpoura židovské vdívky, postřelí esesáka, umírá v plynové komoře
"Nikoho neponížíš", "Hořká vůně mandlí"
Ladislav Fuks
- židovská tématika, působivý válečný a psychologický román
Dílo - "Pan Theodor Mundstock" - tragikomický příběh, T.M. čeká na transport
- pečlivá, detailní příprava, při nástupu do transportu ho porazí auto - umírá
"Spalovač mrtvol" - zaměstnanec krematoria, stane se udavačem a vrahem ve službách fašismu
- povraždí i svoji rodinu
"Variace na temnou strunu"
"Myši Nathálie Mooshaberové" - sci-fi hororová povídka, metafora
- obraz středověku - kritika fašismu, útisku člověka
Jan Otčenášek
"Romeo, Julie a tma" - novela z období heydrichiády o tragické lásce Pavla a Ester
"Kulhavý Orfeus" - volné pokračování 
- pět přítel nasazených do továrny vytváří odbojovou organizaci "Orfeus"
- pro nezkušenost sice selhává, ale je alespoň patrná snaha něco udělat
Bohumil Hrabal - "Ostře sledované vlaky" - Miloš Hrma ničí německý vojenský transport, ale umírá
Josef Škvorecký - "Zbabělci" - román o posledních dnech války - obraz maloměsta
Jan Drda - "Němá barikáda"
Julius Fučík - "Reportáž psaná na oprátce"
Norbert Frýd - "Krabice živých" - židovská tématika
Jiří Weil - "Život s hvězdou"
b) budovatelský román (výrobní)
- navazuje na předválečný sociální - městský a vesmnický román (popis prostředí)
- dané schéma - kladný hrdina (dělník, komunista) x záporný hrdina (intelektuál, nepřítel, odpůrce)
- třídní pohled, schematičnost, zjednodušení reality

Václav Řezáč
"Nástup" - román o osidlování pohraničí
"Bitva" - volné pokračování - únor 1948
Jan Otčenášek
"Plným krokem"
"Občan Brych" - úvahy intelektuála, zda přijmout poúnorový režim - závěrečný příklon k socialismu
- psychologické prvky
T.Svatopluk - "Bez šéfa" - dělnický ředitel zradil proletářské ideály
F.K.Sedláček - "Závod ve stínu" - trilogie

c) historický román
- navazuje na přdválečný historický román, ale nový cíl - historicky podložit a vysvětlit současnost a dokumentovat počátky dělnického hnutí (častou paralelou husitství)
- vznikají rozsáhlé románové cykly

Antonín Zápotocký - v letech 1953-1957 prezident
"Vstanou noví bojovníci", "Bouřlivý rok 1905", "Rudá záře nad Kladnem" - trilogie
- vlastní zážitky a zkušenosti dělnického politika a komunisty
Miloš Václav Kratochvíl
"Pochodeň", "Mistr Jan" - husitství
"Evropa tančila valčík", Evropa v zákopech" - I.světová válka
Vladimír Neff 
"Sňatky z rozumu", "Císařské fialky", "Zlá krev", "Veselá vdova", "Královský vozataj"
- pentalogie - vzestup a pád dvou rodů
Marie Pujmanová
"Hra s ohněm", "Život proti smrti" 
- vývoj české levice ke komunistickému přesvědčení, boj proti nacismu

d) psychologický román
- zaměřen na duševní hodnoty, zobrazuje vnitřní přerod a zrání hrdiny (Občan Brych)

Edvard Valenta
"Jdi za zeleným světlem" - psychologický obraz malíře a spisovatele za okupace
- překonává osobní krizi
- hledá smysl života - zapojuje se do aktivního odboje (nalézá smysl a umírá)
Jiří Mucha - syn Alfonse Muchy
"Oheň proti ohni" - reportáže
"Válka pokračuje" - psychologické portréty vojáků a lidí
"Studené slunce" - deník vězně a osudy spoluvězňů

DEN 21. SRPEN 1968

- vpád sovětských spojeneckých spřátelených vojsk
- potlačení svobody tisku, cenzura, zúžení literární produkce 
- někteří autoři zakázáni, prověrky, exekuce 
- 2.vlna emigrace (Kohout, Kundera, Škvorecký)
- rozmach samizdatu


70.  AŽ  80. LÉTA

- tři proudy literatury
- doma úpadek oficiální literatury a kultury, v zahraničí úspěchy samizdatové a exilové literatury
(1) oficiální - podřízena vládnoucímu režimu
(2) exilová - vychází v zahraničí	- "Rozmluvy" - Londýn
- "Index" - Kln
- "Konfrontace" - Curych
- "68 Publishers" - Toronto
(3) samizdatová 	- "Petlice" (72) - Ludvík Vaculík
- "Kvart" (75) - Jan Vladislav
- "Expedice" - manželé Havlovi
- "Česká expedice" (80.léta) - Jaromír Hořec
- "Kde domov můj" - Antonín Petruželka
- "Popelnice" - underground
- časopisy "Vokno" (Ivan Jirous), "Revolver Revue" (Jáchym Topol)
- rozmnožována strojopisně

a) oficiální literatura
- historická, venkovská, vědecko-fantastická, literatura faktu, detektivní, oddechová

Bohumil Hrabal
- vynikající vypravěč, prozaik, publikoval oficiálně i v samizdatu a v zahraničí
- vystřídal mnoho zaměstnání (železničář, dělník, kulisák...), psal o prostých lidech
Dílo - "Pábitelé" - o lidech milujících život - schopni se nadchnout, unést, okouzlit se snem a touhou
- pábení = poetické vyprávění
"Postřižiny" - humorná jemná kritika maloměsta
"Slavnosti sněženek" - povídky - láska k životu
"Obsluhoval jsem anglického krále" - životní cesta číšníka (nádražní restaurace, penzión, honosné hotely), popis lidských charakterů
"Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet" (Skřivánci na niti)
"Příliš hlučná samota"
Vladimír Páral
- inženýr-chemik (odraz ve tvorbě), prozaik, autor sci-fi
"Černá pentalogie" - 3 novely, 2 romány
"Veletrh splněných přání" - stereotypní život chemika
"Soukromá vichřice" - únik ze stereotypu života - erotika (časem též stereotyop)
"Katapult" - 7 milostných vztahů chemika - chce se vrátit k rodině - tragicky umírá
"Milenci a vrazi" - myšlenkově hluboké" - bezvýchodnost života
"Profesionální žena" - parodie na díla o nezdolných ženách
"Bílá pentalogie" - zatím vyšly 4 svazky
"Mladý muž a bílá velryba" - touha chytit "bílou velrybu" - naplnit život (láska)
- odsouzení lhostejnosti, vypočítavosti, neschopnosti
"Radost až do rána"
"Generální zázrak" - naděje, marnost vymknout se životnímu stereotypu
"Muka obraznosti" - sebeironie - chemik touží stát se spisovatelem
sci-fi - alegorická kritika současnosti
"Pokušení A-ZZ", "Romeo a Julie 2300", "Válka s mnohozvířetem", "Země žen"
Ota Pavel 
- židovský původ, autobiografické prózy (sport, příroda, dětství), zbáznil se
Dílo - "Smrt krásných srnců", "Zlatí úhoři", "Jak jsem potkal ryby" - vzpomínky na dětství
"Dukla mezi mrakodrapy", "Plná bedna šampaňského" - ze sportovního prostředí
Jan Otčenášek - "Když v ráji pršelo" - hluboký citový vztah Petra a Lídy - humorné, formou deníku

Radek John - prozaik, scénarista, publicista
"Džínový svět" - obraz mládeže 80.let
"Memento" - 10 let narkomana - vnitřní výpověď - román je varováním
"Amerika" - reportáž
scénáře	- "Jen si tak trochu písknout", "Sněženky a machři", "Bony a klid", "Proč ?"
- negativní jevy ve společnosti (alkohol, drogy, násilí, brutalita)

b) samizdatová a exilová literatura
- intelektuální, psychologická, kritická
- o odcizení člověka, o lidech na okraji společnosti

Milan Kundera
- prozaik, dramatik a básník
- od roku 1975 ve Francii (Francouzi ho berou jak osvého)
Dílo - doma - 	"Směšné lásky" - 3 sešity povídek - "Já truchlivý bůh", "Falešný autostop"
"Žert" - nevinný žert - vyloučení z fakulty
- po letech snaha o pomstu - další žert, který se mine účinkem (obraz 50.-70. let)
- exil -	"Život je jinde" - o básníkovi v 50.letech - udavačství, spolupráce s StB
"Valčík na rozloučenou" - ("lázeňský" román)
"Kniha smíchu a zapomění" - morální otázky, filosofické úvahy, ironie
"Nesnesitelná lehkost bytí" - dvě dvojice - Tomáš a Tereza, Sabina a Franc
- tíha emigrace, stesk po domově, návrat, odchod na venkov, autonehoda
- otázky nevěry, svobody, náhody - úvahy, prolínání dějů
"Nesmrtelnost" - prolínání dělových rovin
- drama - "Jakub a jeho pán", "Majitelé klíčů"
Pavel Kohout
- dramatik, básník a prozaik, od roku 1978 v Rakousku
Dílo -	"Z deníku kontrarevolucionáře" - konfrontace osvoboditelů 1945 a okupantů 1968
"Kde je zakopán pes" - události kolem Charty 77 - pronásledování StB
"Katyně" - tragická satira na mocenské praktiky totality
"Hodina tance a lásky" - konfrontace nacistické a komunistické totality
"Sněžím" - reakce na polistopadové praktiky
"Nápady svaté Kláry" - satirický román - proroctví mladé Kláry se vyplní
Josef Škvorecký
- prozaik, od roku 1969 profesor v Torontu, zakladatel "68 Publishers"
- překladatel, znalec anglo-americké literatury - ovlivněn
"pentalogie" - volně spojeno s postavou Danyho Smiřického 
"Konec nylonového věku" - období po roce 1948
"Tankový prapor" - o vojenské službě a její absurditě (50.léta)
"Prima sezóna" - naivní, ale krásné mládí, první lásky na gymnáziu - nezdary
"Mirákl" - politický román - 50.léta čihošťský zázrak až srpen 1968
"Příběh inženýra lidských duší" - rozsáhlé propracované dílo, prolínání dějových rovin
- obraz emigrace, vzpomínky na válku, uzavírá osudy hrdinů z předchozích knih
povídky - "Legenda Emke", Baxsaxofon", "Sedmiramenný svícen"
detektivky -	"Nápady čtenáře detektivek", "Hříchy pro pátera Knoxe", román "Lvíče"
"Příběhy poručíka Borůvky"
Zdena Saliverová - jeho žena - "Nebe, peklo, ráj", "Honzlová"
Eva Kantůrková
- prozaička, scénáristka, mluvčí Charty 77, zatčena, rok vězněna
Dílo - "Jak si tak maličko povyskočit" - povídky
"Smuteční slavnost", "Po potopě", "Nulový bod"
"Přítelkyně z dome smutku" - z vězeňského prostředí, úspěšně zfilmováno


Ivan Klíma 
- židovský původ, Terezín, prozaik, redaktor, publicista
- ovlivněn Kafkou, kritik totality, jeho vilka centrum zakázané literatury
Dílo - "Mezi třemi hranicemi" - reportáže z východního Slovenska
"Milenci na jednu noc" - hra na lásku - vztahy mezi muži a ženami
"Zámek" - formou absurdního dramatu - politický podtext
"Loď jménem Naděje", "Milenci na jeden den"
samizdat a zahraniční nakladatelství (jeden z našich nejpřekládanějších autorů)
"Milostné léto" - milostná zápletka vědce a studentky, končí tragicky
"Má veselá jitra" - 7 humorných povídek ze všedního dne
"Moje první lásky" - vzpomínky - dětská (Terezín), studentská láska
"Láska a smetí" - o spisovateli, který nemůže publikovat, pracuje jako metař
"Moje zlatá řemesla" - povídky
scénáře - "Léto s kovbojem", "Holky z porcelánu", "Krteček"
Ludvík Vaculík
- publicista, prozaik, redaktor, zakladatel "Petlice", fejetonista
- autor manifestu "2000 slov", mluvčí Charty 77
Dílo - "Sekyra" - vzpomínky na dětství - prolínání minulosti a přítomnost, češtiny a moravského nářečí
"Morčata" - 1. kniha Petlice, jednoduchý příběh bankovního úředníka - silná kritika
"Český snář" - deník, portréty disidentů (Havel, Klíma...), všední a společenské události
"Jak se dělá chlapec" - motiv nevěry a žárlivosti
fejetony - "Jaro je tady", "Stará dáma se baví"
Václav Havel
- dramatik, esejista, publicista, zakladatel Charty 77 a její první mluvčí
- předseda klubu nezávislých spisovatelů 
- a pochopitelně prezident
Dílo - "Dopisy Olze" - dopisy z vězení, úvahy o mravech, cenzurováno
"O lidskou identitu", "Moc bezmocných" - eseje
"Dálkový výslech" - rozhovory

