
MATURITNÍ OPAKOVÁNÍ VIII 
česká a světová literatura 1.poloviny 20.století 

 
Historický kontext 
- válečné konflikty, rasistické a náboženské problémy, hospodářská krize, problém 
společenské nerovnost, představy o demokracii, růst nacionalismu, totalitní režimy 
- změna politických zřízení, rozpad starých říší, vznik nových států (Československo, …) 
- avantgarda – kulturní a um.hnutí, moderna, odmítání sociální nespravedlnosti, experimenty 
- moderní umělecké směry – futurismus, kubismus (G. Apollinaire), dadaismus, 
expresionismus, surrealismus (A. Breton, P. Eluard) 
 
Světová poezie 1.poloviny 20.století 
GUILLAUME APOLLINAIRE: Alkoholy (obsahuje polytematickou báseň Pásmo - proud 
představ,  asociací, osobité vidění světa), Kaligramy 
 
Světová próza 1.poloviny 20.století 
JAMES JOYCE: Odysseus – moderní román, 24 hodin obyčejného člověka, různé situace 
FRANZ KAFKA: motivy odcizení, absurdity; Zámek, Proměna, Proces 
ROMAIN ROLLAND: NC, Petr a Lucie – protiválečná novela se shakespearovským námětem 
HENRI BARBUSSE: Oheň – naturalistický protiválečný román 
ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY:  filosofická pohádka Malý princ  
THOMAS MANN: NC, emigrace;  Doktor Faustus – filosofický román o hudebním skladateli 
ERICH MARIA REMARQUE: generace, která se v letech dospívání ocitla na frontách WWI = 
tzv. „ztracená generace“ (ztráta iluzí, perspektiv, smyslu života, …);  Na západní frontě klid  
(„Pokus podat svědectví o generaci zničené válkou, i když unikla jejím granátům“; Pavel 
Bäumer se pod vlivem nacistické propagandy a fanatismu svého profesora spolu se spolužáky 
dobrovolně přihlásí do armády); Tři kamarádi, Černý obelisk, Čas žít čas umírat 
MICHAIL BULGAKOV:  předchůdce magického realismu, Mistr a Markétka 
MAXIM GORKIj: socialistický realismus,  sociálně kritický román Matka 
MICHAIL A. ŠOLOCHOV: NC, socialistický realizmus;  Tichý Don,  Osud člověka – novela 
JOHN GALSWORTHY:   románový cyklus Sága rodu Forsythů 
THEODORE DREISSER:  americký naturalismus, Americká tragédie -  mladý muž zabije svoji 
milenku z nízkých kruhů aby mohl získat dívku z vyšší společnosti  
JOHN STEINBECK: NC, Hrozny hněvu - zkrachovalá rodina farmářů putuje z Oklahomy do 
Kalifornie (těší se, že tam získají půdu, což se ale nepodaří a končí jako dělníci),  O myších a 
lidech (duševně zaostalý Lenny nechtěně zabije farmářku, je zabit svým přítelem) 
ERNEST HEMINGWAY: NC, novinář, prozaik, účastník obou světových válek; ztracená 
generace; pocity zklamání a prázdnoty, měl rád lov, box a dostihy, Kuba, propadl alkoholu, 
spáchal sebevraždu; metoda ledovce; Zelené pahorky africké,  Sbohem, armádo (láska 
zraněného amerického vojáka a anglické zdravotní sestry Kateřiny; umírá krátce po porodu);   
Komu zvoní hrana (španělská občanská válka, zraněný Robert Jordan chce zachránit svou 
družinu a obětuje se pro ni),  Stařec a moře (novela, podobenství o zápasu člověka s přírodou 
a o jeho síle; Santiago)  
WILLIAM FAULKNER: NC, Divoké palmy  
 
Světové drama 1.poloviny 20.století 
G.B.SHAW: Pygmalion (filmová podoba My Fair Lady), inspirována Ovidiem 
B.BRECHT: Žebrácká opera; Matka Kuráž a její děti – epické divadlo 
A. JARRY: předchůdce absurdního dramatu, cyklu ubuovských her – černý humor 
E. O´NEILL: Smutek sluší Elektře - parafráze Aischilovy Orestey 
 



Česká poezie 1.poloviny 20.století 
- proletářská poezie - revoluční optimistické vyznění, pohled na svět očima dělníka 
JIŘÍ WOLKER: pohádky; Host do domu (radost ze života, pokorná láska k lidem i věcem), Svatý 
kopeček (rozsáhlá báseň), Těžká hodina  
- poetismus – český avantgardní směr, hra se slovy, asociace, sklon k parodii a zlehčování; exotika, naivní 
umění, fantazie; V. Nezval 
- surrealismus – vznik ve 20.letech ve Francii, základní metoda – automatický text (zachycení myšlenek 
bez vědomé kontroly rozumem), záznam snu, koláž; forma pásma 
VÍTĚZSLAV NEZVAL: Pantomima (poetismus), Abeceda (asociace), Básně noci (b. Edison: lyricko-
epická báseň, cyklická stavba, 5 zpěvů bez souvislé dějové linie, tvůrčí  činnost člověka, víra v práci, 
v pokrok civilizace a v sílu lidské myšlenky), Manon Lescaut  
JAROSLAV SEIFERT: NC; poetismus: Na vlnách TSF; Vějíř Boženy Němcové 
- dále: KONSTANTIN BIEBL, FRANTIŠEK HALAS, VLADIMÍR HOLAN, BOHUSLAV REYNEK  
 
Česká próza 1.poloviny 20.století 
A) vliv války na život lidí 
JAROMÍR JOHN: Večery na slamníku – povídková kniha, vyprávění zážitků z války 
JAROSLAV HAŠEK: humor, satira, kritika přežitků rakouské byrokracie, militarismu, života, církve; 
Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války - 4 díly, humorný román bez pevné dějové linie, 
příběhy ze Švejkova života, které vypráví kamarádům i důstojníkům 
- legionáři: RUDOLF MEDEK, JOSEF KOPTA (Třetí rota; Hlídač č.47), FR. LANGER (Jízdní hlídka) 
B) pragmaticky orientovaní spisovatelé – demokracie, humanismus; Ferdinand Peroutka  
KAREL ČAPEK: knihovník, vychovatel, novinář, dramatik, prozaik, 1:předseda čsl.Penklubu; cestopisy 
s kresbami (Italské listy, Anglické listy, ...); dramata: Loupežník, RUR, Věc Makropulos, Bílá nemoc, 
Matka; próza: Továrna na absolutno, Krakatit, Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy, 
Válka s Mloky, noetická trilogie – Hordubal, Povětroň, Obyčejný život; tvorba pro děti: Devatero 
pohádek, Dášenka 
JOSEF ČAPEK: Kulhavý poutník, spolu s bratrem drama Ze života hmyzu, pro děti: Povídání o pejskovi 
a kočičce 
KAREL POLÁČEK: humorista, žurnalista, prozaik; Muži v ofsajdu, Hostinec U Kamenného stolu, Dům 
na předměstí, Hlavní přelíčení, Edudant a Francimor, Bylo nás pět 
EDUARD BASS: Klapzubova jedenáctka, Cirkus Humberto  
C) imaginativní próza (imaginace = obrazotvornost) 
VLADISLAV VANČURA:  důraz na jazyk; Pekař Jan Marhoul, Pole orná a válečná, Rozmarné léto, 
Markéta Lazarová; tvorba pro děti: Kubula a Kuba Kubikula 
D) společenská próza – zejm.levicově orientovaní autoři; návaznost na kritický realismus 
IVAN OLBRACHT: O zlých samotářích, Anna proletářka, Nikola Šuhaj loupežník (Nikola + Eržika; 
prolínání skutečnosti s mýtem a baladou), Golet v údolí 
MARIE MAJEROVÁ: Siréna, Havířská balada; Robinsonka 
MARIE PUJMANOVÁ: Lidí na křižovatce 
E) psychologická próza 
JAROSLAV HAVLÍČEK: Petrolejové lampy (Štěpka Kiliánová + Pavel Malina), Neviditelný, Ta třetí, 
Muž sedmi sester 
VÁCLAV ŘEZÁČ: zlo v člověku; Černé světlo (Karel Kukla) 
EGON HOSTOVSKÝ: Žhář; Cizinec hledá byt 
F) katolicky orientovaní spisovatelé 
JAROSLAV DURYCH: historické prózy – mezilidské vztahy, psychologie; Bloudění, Rekviem 
JAKUB DEML: Zapomenuté světlo, Moji přátelé (apostrofy rostlin), Miriam 
G) expresionismus 
LADISLAV KLÍMA: Utrpení knížete Sternenhocha – romaneto s prvky hororu 
 
České drama 1.poloviny 20.století 
- vlivy realismu, naturalismu, impresionismu, expresionismu 
- tři proudy: oficiální klasická divadla (= „kamenná“; ND, Vinohrady); neoficiální lidové divadlo 
(kabarety, šantány; Červená sedma), moderní avantgardní scény (režisérské – např. „Déčko“ 
E.F.Buriana; autorské – např. Osvobozené divadlo: Voskovec, Werich, Ježek, příklady her: Vest Pocket 
Revue, Kat a blázen, Balada z hadrů, Těžká Barbora, Rub a líc) 


