
LITERATURA PRo MLÁDEŽ

(Jhrožení národní existence, Mnichov a okupace působí i na orientaci literatury určeném|ádeŽi. Generaci
která přďká' má být připomenuta slavná národní minulost, zdůrazněny tradiční hodnoty spojované s předsta-
vou domova, vlasti, niároda. Pohyb událostí spěl k tomu, že vývoj dětského čtení znovu zdůrazňuje
umělecko.výchovné pojetí' vrací se ke starší pohádkové tradici a obnoveným obrazům. Tvorba tohoto období
je pozastavením, ohlédnutím, návratem k ,,mocným slovům.., k dokumentům a textům, které se nabízejí k
aktualizující adaptaci (olbracht' John). Tak vznikla i melantrišská knižnice Pokladnice krdlovsl<i (1939_|947)'
která se chtěla vracet k zakladním dílům světového písemnictví, upravovaným pro mládeŽ.

ve třiačtyřicátém roce končí svou dlouholetou činnost časopis Úhor. Y posledním ročníku vychíní rozho-
vor s básníkem Františkem Hrubínem, který je vlastně symbolickým uvedenim vážných úvah o postavení
literatury pro děti v budoucím vývoji české literatury. V daných podmínkách zůstaly nevyužity snahy
o teoretické oživení otazek literatury pro mládeŽ (vystoupení brněnských pedagogu v sborníku Literatura pro
mládež, 1 940' studie Vladimíra Pazourka Literatura pro mládež, |942, stat Bedřicha Fučíka o kníhu pro nrlá-
dež, L94l)' z nichŽ nejvýznamnější bylo vydání jubilejního sborníku Nad Karafidtoými Broučlq (|94|)

s příspěvky J. B. Čapka (Broučci jako dílo umělecké) a F. oberpfalcera (Jazyk Broučků).
V knižnici Pokladnice královská vydal IVAN OLBRACHT své úpravy starozákonních příběhů a pověstí

ze staých českých kronik. Biblické příběhy (1939) představují zakladní texty náboženské kulturní tradice;
současně oživují nejstarší dějiny pronásledovaného židovského národa' jehož postavení se stalo dobovým
příměrem pro úděl ohroženého českého národa. Svou úpravu opírá olbracht o zkušenost kralického překladu
Bible. Protějškem Biblických příběhů bylo DURYCHOVO zpracování Nového zékona, vydané jako další
svazek knižnice (Z růže kvítek vykvet ruim, 1939)' Z kroniky Kosmovy, z Hájkovy kroniky a z l'egendy
Křišťanovy vybral oLBRACHT nejstarší české pověsti, jazykově je upravil a doprovodil komentářem v knize
Ze starých letopistů (1940).

Paměť naroda se připomíná v dalších edicích pohádek, k nimž folklorista JIŘÍ HoRÁK (188zt-1975) přidal
za okupace dva nové svazky (České poluidky' |940, a Česbý Honza, 1944), s důrazem na niárodní charakter
vyprávění. Také jeho výklad vzniku a tradice lidové pohádky zdůrazňuje v této době především lidový podíl.
Spor o vhodnosti pohádek v dětské četbě, znovu oŽivený knihovníkem JARosLAvEM FREYEM (Boj

o pofuirlku,1940), nezasáhl ani do ediční praxe, ani do vlastní tvorby. Právě v těchto letechje poměrně hojná
i produkce nové pohádkové tvorby; vedle knížek jednotlivých autorů (olga Scheinpflugová, Kare| Schulz)
jsou to i sborníky Čeští spisovatelé česbým dětem, vydávané v letech 194|_|942 Janem Šnobrem v Družstevní
práci (6 sv.).

Nabádavý vlastenecký podtext má KOPTÚV příběh z doby první světové vá|ky Přívoz pod ořechy (1938).

Zvlášť silně zaznívá vlastenecký patos z knih JAROMÍRA JOHNA. Vzpomínku na dobu budování Národního
divadla (Rajsbý ostrov, |938), v níž zpracoval paměti současníků (Hellera, Sklenářové-Malé)' uvádí John citá.
tem z Karla Havlíčka (''Aj' ty starý český lve, povzneseš hrdě hřívu svou!..) auzavirá připomínkou slavnostní-
ho představení Smetanovy Libuše (''Můj drahý narod český neskoná, on pekla hruzy slavně překoná -.).
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Vojáček Hubdček - Podivuhodné příhody českého vojdka ve světové vtilce ( 1 939) má moto z vlastního vyprá-
vění: ,,Domov? Ani za všechny poklady světa!.. A moto z Erbena _ ',Pakli v býlí není síly, mocné slovo
neomýlí.....- nejen patří k příběhu, v němž statečný vojáček vitézí nad, zlým kouzelníkem Bišámem a je

odměněn prohlídkou mohamedánského nebe, ale připomíná i úlohu, jakou pňsuzuje literatuře tehdejší
historická situace. Návrat k starším textům je způsob, který zvláště vyhovuje Johnovým zálibám. Zápisy
Aloise Topiče z pobytu v Austrálii poskytly mu exotickou |átku (Topičovo australské dobrodružsní, |939)
a zároveň i možnost zdůraznit protiváhu této exotičnosti: lásku k domovu, vlastenectví, dobré vlastnosti české
povahy' Úprava Cervantesova Dona Quijota, knihy, kterou John považoval za klíč k vlastní tvorbě, je

určována rovněž dobovými zřeteli: jazykem plným lidových obratů a úsloví zčešťuje John příběhy
pobloudilého rytíře a jeho sluhy; oba jsou mu nositeli ,'vzpoury proti útlaku a ponížení,., postavami
vydobytými z duše národa.

S předmnichovským děním v literatuře pro mládež (diskuse v Úhoru o dívčí četbě, novela BoŽeny Bene-
šové Don Pablo, don Pedro a Věra Lukášová) souvisí pokus BoHUMILY sÍLovÉ (1908-1957) o parodii
na dívčí románky (Dtijo, nevolej' 1939) i úspěšná Robinsonka (1940) MARIE MAJEROVÉ, příběh s dívčí
hrdinkou, která si představováním situací z oblíbeného čtení (Defoeův Robinson) pomáház vlastního tíživého
postavení. Aktuální problémy dorůstajících dětí poskytly téma i románu FRANTIŠKA KOŽÍKA Prsýnek

z vlas,ů (|94I). Významné místo v literatuře pro mládež si udržely další dobrodružné příběhy JARosLAvA
FOGLARA (Chatav Jezerní kotlině, |939, Historie Svorné sedmy,1940). Popularitu získala především kniha
fuihada hlavolamu (1941; pokrač. Stínadla se bouří,1947) s postavami Rychlých šípů' známých z Fog|aro-
vých obrázkových seriálů' jež autor otiskoval již dříve v časopise Mladý hlasatel.

období stále se zhoršujících podmínek další umělecké tvorby stalo se paradoxně počátkem velké renesance
dětské poezie. Po cyklech s dětskými motivy v knihách soudobých básníků přichází se svou první básnickou
knihou pro děti FRANTIŠEK HRUBÍN (Řtkejte si se mnou,1943). Po SEIFERTOVÝCH zpěvných vzpomín-
kových verších (v Trojanově knize létal jsem s anděIy, 1942, a ve sbírce Jaro sbohem, |942)' po

HALASOVĚ odkrývání bizarnosti dětské fantazie (Ladění,1942) obrací se Hrubín k prazdroji poezie pro děti,
k lidové slovesnosti a dětským říkadlům. Rozpomínka na ně se vrací v kultivovaném výraze moderního
básnického projevu, jímž básník vytváří mýfus domova a šťastného dětství, hlubiny bezpečnosti i příslibu

budoucnosti.

o vývoji českéliteraturymeziválečnéhoúdobivyš|asouhmnápojednáníF.X.Šaldyonejmladšípoeziičeské(l928,
též ve výborech Studie z české literatury, l96l, a o předpokladech a povaze tvorby, l978)' Krásná literatura česká v prvním
desetiletí republiky v Šaldově zápisníku (1929.30, též ve výboru o předpok|adech a povaze tvorby, l978), studie a kritiky
shmuté v Kritických projevech 1l-13 (1959-ó3) ave výboru Z období Zápisníku (1987)' Františka Gótze Anarchie
v nejmladšíčesképoezii(|922),TakzvanágeneracečapkovskávčasopisePfitomnost(l93l),Českýromrínpoválce(1936,
též ve výboru Literatura mezi dvěma válkami, l984)' A. M. Píši Proletářská poezie ( l936) a Poezie své doby ( 1940' 2. vyd.
1946), Fedora Soldana Tři generace (1940)' J. B' Čapka Profil české poezie a prózy od roku 1918 (1947). Válečnou
literaturou se ve svých přehledech zabývali: Ludvík Kundera, Českályrika 1938_l945 v časopise Mladéarclry (1945-|946)'

Jaroslav Janů, Jinotaje v české poezii okupačních let v Kritickém měsičníku (1945)' Václav Běhounek, Nďe vězeňská
literatura v Kytici (194?), Václav Čemý, Česká beletrie emigrační v Kritickém měsíčníku (l947), nověji Jifi Brabec Česká
literatura v letech 1939-1945 v České literatufu (l966), František Valouch, Česká poezie v období Mnichova (1970) a sbor-
ník statí Česká literatura v boji proti fašismu (l987).

Kjednotlivýmliterámím směrům sevztahujípráceVítězslavaNezvalaModemíbrásnickésměry(1937)'KarlaTeiga
Vývojové proměny v umění (196ó, torzo rozsáhlé historické práce), Květoslava Chvatíka Smysl modemího umění (1965)
a Strukturalismus a avantgarda (1970)' Jindňcha Chalupeckého Umění dnes (l9óó)' edice manifestů' statí a polemik
Avantgarda známáa neznámá (3 sv., l97G-l972), stati J. Š. Kvapila Českos|ovenská a pařížská meziválečná avantgaÍda
v Časopise pro modemí filo|ogii (1968) a Sávy Šabouka Avantgarda v interpretaci |et šedesátých v Estetice (1973). Proletrář-
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ské lit€ratuře se věnuje Jiří Svoboda v pníci Generace a prograÍn (1973)' Vladimír Dostál v knížce Směr Wolker (l975)

a antologie Milana Blahynky Proletářská poezie (198l). Děvětsil a poetismus charakterizují dobové materiály Karel Teige
- Vítězslav Nezval, Manifesty poetismu (1928), výbory ze statí Karla Teiga Svět stavby abásně (l96ó), Vítězslava Nezvala
Manifesty, eseje a kritické projevy z poetismu (l967), Vladislava Vančury Řád nové tvorby (1972); antologie Květoslava
Chvatíka a Zdeňka Pešata Poetismus (1967)' antologie Marie a Václava Kubínových Magická zrcad|a (L982); drále stati
v ěasopise Česká literatura: Jaroslav Vávra, Devětsil a sovětská avantgarda |923_|926 (1963), Jaroslav Bílek, K historii

bměnského Devětsilu (l965)' Naděžda Macurová, Francouzské kultumí podněty v teoretických sporech počátku dvacáých
let (1986)' Marie Mravcová, Postup montáže v poezii poetismu (1987). Stať Polany Zoubkové Devětsil a knižní kulturabyla
publikována ve sbomíku Knihovna (sv.12' l98l)' dokumenty a korespondence Literiámí skupiny z let 1919_1935 ve

Sbomíku Národního muzea (řada C' |967 , ě. l ) a dokumenty a korespondence bměnského Devětsilu z |et 1923_1927 ve
sbomíku Literrámí archiv (sv. 2' |967). K surrealismu se vztahují sbomíky Surrealismus v diskusi (|934) a Sunealismus
(1936) a ,,dvě polemické kapitoly.. Karla Teiga Surrealismus proti proudu (1938)' dále výbory z prací Karla TeigaZápxy

o smysl modemí tvorby (1969' nríklad zničen), Vítězs|ava Nezvala Manifesty a kritické projevy z let 193l - l94l (|9.I4),

studie Vratislava Effenbergra Realita a poezie (1969) a Výtvarné projevy sunealismu (1969)' antologie Jana Torneše
Magnetická pole (l9ó7) a sborník Surrealistické východisko 1938-19ó8 (1969). o historii Levé fronty psa| Miloslav
Laichman v práci Bměnská lrvá fronta 1929_|933 (197l) a Jiří Hek ve stati lrvá fronta v Bmě a na Moravě v |etech

|929_|935 vesbomíkuLiterrímíarchiv(sv. l0' 1978)'očasopisuIndexvletech |929_|939 I. L.Fischervevzpomínkách
Index (1964). Přehledovou studii o literatuře na Moravě publikovali Alena Hájková _Zdenék Kožmín _ Štěpán Vlašín,

Literámí ávot v Bmě v letech 1918_l965 ve sbomíku Bmo v minulosti a dnes (sv. 8' l966). Socialistickému realismu je

věnován dobový sbomík Socialistický realismus (1935) a soubor manifestů, diskusí a po|emik Prameny (1978).

o protifďistickéaktivitěspisovatelůpíšeGabrielaVeselávestatiKformovánijednotnéprotifďistickéfrontyčs.spisovatelů

v roce 1934 v České literatuře (1983), Květa HyÉlová v souboru dokumentů Česká inteligence a protifašistická fronta
(1985) a Jan Kuklík _Pave|Zátka v článku spisovatelský manifest a petiční výbor Věmi zůstaneme! v Revue dějin
socialismu (1969).

K literiáměhistorickému poznání daného období pňspívají také dobové studie a kritiky, shmuté buď autory (někdy

v přepracované podobě) nebo pozdějšími vydavateli do řady knižních souborů: Josef Knap' Alej srdcí (1920) a Cesty

a vůdcové (l926)' A. M' Píša, Soudy, boje a výzvy (1922)' Směry a cile (|927), Stopami poezie (1962), Stopami prózy
(1964)' Dvacátá léta (1969)' Třicátá léta (l97l)' K vývoji české lyriky (1982)' František Gótz, Jasnící se horizont (1926)'

Tvář století (1929)' Básnický dnešek (193 1)' Na předělu (1946) a Literatura mezi dvěma válkami (1984)' Bedřich Václavek'

od umění k tvorbě (|928, 2. vyd. 1949)' Tvorbou k realitě (|93.|,2, vyd. 1946)' Tvorba a společnost (196l)' Literární

studie a podobizny (|962)' Tradice a modemost (1973)' Kritické stati z třicátých let (l975) a Tvorba a skutečnost (1980)'

Karel Sezima, Krystaly a průsvity (1928)' Masky a modely (1930) a M|^zi (1936), Miroslav Rutte' Doba a hlasy (1929)

a Mohyly s vavřínem (l939)' J. B. Čapek, ZÁšeni ducha a slova (t948), Julius Fučík, Milujeme svůj nr{rod (l948)' stati

o literatuře (1951) a Víra uhlířská (l988)' Zdeněk Nejedlý' o literatuře (l95l) a Z české literatury a kultury (l973)' Kurt

Konrad, Na prahu války (1951)' zÍvárÍÍěÍe skuteěnost (1963) a o revoluční tradici české literatury (1980)' s. K' Neumann,

o umění (1958)' Stati a projevy V' VI (197 l ' 1976), Rozuměti umění ( 1976)' Josef Hora, Poezie a život ( l959) a Duch stríle

se rodící (1981), Eduard Urx, V prvních řadách (1962) a Uměni a proletariát (1979), Václav Pekrárck, Literatura a skutečnost
(1962) a Díla a osobnosti (1977), Ladislav Štoll, Z bojů na levé frontě (l964, 2', dopl. vyd. 1977) a Socialismus a osobnosti
(1974), Bohumit Polan, Život a slovo (l964) a Místo v tvorbě (l965), otokar Fischer, Duše, s|ovo, svět (l965), Vojtěch

Martínek, Živné zdroje (1972)'F. C. Weisskopf, Literámí nájezdy (|976), Karel Čapek, o umění a kultuře II' uI (1985'

l98ó)' dále výbory ze statí Františka Buriánka o české literatuře našeho věku (|972) aZ moderní české literatury (1980)

a první svazek výboru z prací VáclavaČemého Tvorba a osobnost (1992).

Vývoje poezie sespeciálnětýkajípráceLadislavaŠtollaTřicetletbojůzačeskousocialistickoupoezii(l950,přeprac.
a rozšíř. Básnik a naděje, 1975), Jiřího Brabce K problematice vývoje české poezie v letech třicátých v České literatuře
(1964)' Jiřího Pavelky Hledrání místa v dějinách (1983)' Marie Kubínové Proměny české poezie dvacátých let (1984)'

Zdeňka Pešata Dialogy s poezií (l985), antologie K. J. Beneše Poezie za mřížemi (l946)' doslov Jiřího Brabce k antologii

A co básník (19ó3), Milana Blahynky Tisíc let české poezie III. Česká poezie 20. století (I974, pÍeptac' Česká poezie 20.

století' 1980) a Rok l92l v zrcadle české poezie (198l).

Prózou sezabýváEvaStrohsovávestatíchKněkterýmotázkámprózydvacátýchletvČeskéliteratuře(l964)aPrvní
světová válka v českém meziválečném románu ve Čtenáři (1968)' dále Jaromira Nejedlá, K problematice baladické tvorby
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íl v knížce Směr Wolker (1975)

rjí dobové materiály Karel Teige

lásně (1966)' Vítězslava Nezvala

by (1972): antologie Květoslava

agická zrcadla (1982); dále stati

1963), Jaroslav Bílek. K hislorii

kých sporech počátku dvacáých

)vé Devětsil a knižní kultura byla

ní skupiny z let 1919_1935 ve

ho Devětsilu z|et1923-1927 ve

v diskusi (1934) a Surrealismus
ibory z prací Karla Teiga Zápasy
'rojevy z let l93l - I94l (19'14),

(1969)' antologie Jana Torneše

;torii I'rvé fronty psal Miloslav

rta v Brně a na Moravě v letech
)39 J. L. Fischer ve vzpomínkách

heněk Kožmín _ Štěpan Vlašin,
)66). Socialistickému realismu je

sí a polemik Prameny (1978).

otifašistické fronty čs. spisovatelů

'teligence a protifašistická fronta
y'ěmi zůstaneme! v Revue dějin

tiky, shmuté buď autory (někdy

Knap' Alej srdcí (1920) a Cesty

mi poezie (1962)' Stopami prózy

Gč'tz, Jasnící se horizont (1926)'

íIkami (t984)' Bedřich Václavek,

ba a společnost (1961)' Literámí
|5) a Tvorba a skutečnost (1980)'

)slav Rutte, Doba a hlasy (1929)

{ilujeme svůj nrárod (1948)' Stati

i literatury a kultury (1973), Kurt

literatury (1980), S. K. Neumann,

Poezie a život (1959) a Duch stále

v Pekárek, Literatura a skutečnost

l. 1977) a Socialismus a osobnosti

)uše, slovo, svět (l965)' vojtěch

. o umění a kultuře II' uI (1985'

Z modemí české literatury (1980)

cialistickou poezii (1 950' přeprac.

etech třicátých v České literatuře

ské poezie dvacátých let (1984)'

. doslov Jiřího Brabce k anto|ogii
(l974, přeprac. Česká poezie 20.

t v České literatuře (1964) a První

K problematice baladické tvorby

třicátých let (1973) a Baladaa modemí epika (1975), Miloš Pohorský, Portréty a problémy (1974), Sylva Bartůšková, Česká

přírodní beletrie dvacátých let v České literatuře (1974), Radko Pytlík, Sedmkrát o próze (1978) a Česká literatura v evrop.

ském kontextu (1982), Blahoslav Dokoupil, obrysy české historické prózy |et 1938-1945 v České literatuře (1983)' I. A.

Bemštejnová, Český román 20. století a cesty realismu v evropských literaturách (1985)' s. V. Nikolskij' Dvě epochy české

|iteratury (1986); satiře se věnuje Pavel Pešta, Česká satira v letech 1918_1929 v České literatuře ( l98 1) a Alena Hájková,

Nejen o humoru (1984). o meziválečné brakové četbě psal JosefHrabák, Napínavá četba pod lupou (1986)' oldřich Sirovát

ka, Literatura na okraji (1990) a antologie Ach, ta láska (1984) a lvana Dostálová, o kovbojce a krvráku ve sbomíku

Knihovna (sv. 9, 1975 a Ll, 1979).

Meziváleěné drama je synteticky zpracováno v Dějinách českého divadla, 4' díl, Činohemí divadlo v Československé

republice a za nacistické okupace (1983) a v monograíri Pav|a Janouška Rozměry dÍamatu (1989). Divadelní avantgaÍda

je zachycena v pracích Milana obsta - Adolfa Scherla K dějinám české divadelní avantgaÍdy (|962), v komentáři Adolfa

Hoffmeistra k HÍám z avantgardy (1963), ve studiích Josefa Trágra Ve znamení blíženců v časopise Plamen (19ó4)' Milana

obsta K historii divadelní poezie nesmyslu v časopise Divadlo (196.1) a Dům, ve kterém straší v Divadle (1968)' Adolfa

Scherla Význam levé avantgardy ve vývoji českého divadla 191 8_1938 v České literatuře (197 1), Jaromíra Pelce Meziváleč-

ná avantgarda a Osvobozené divadlo (1981, 2. vyd' 1982), E. F. Burian ajeho program poetického divadla (1981)' dále

v některych kapitolách knihy Vladimíra Justa Proměny malých scén (1984). Nerealizované filmové scénáře z dvacátých let

otiskla a studií doprovodila Viktoria Hradská v knize Česká avantgarda a film (1976). - Další analýzy dramatu obsahují

dobové práce Miroslava Rutteho Skrytá tvď (|925) a Tvář pod maskou (1926), K. H. Hilara Boje proti včerejšku (1925)

aPražskádramaturgie (t930), Františka GÓtze Zrada dramatiků (l931), Boj o český divadelní sloh (1934) aNěkolik pohledů

na expresionismus v dramatě světovém i českém v časopisu Divadlo (1958), Pavly Buzkové České drama (1932)' F. X.

Šaay o naší modemí literatuře divadelně dramatické (1937 , téŽ v souboru Studie z české literatury, 1961, nově v knize

Z období Zápisníku II, 1988) a studie ve výboru o věcech divadelních (1987), E. F. Buriana Pražská dramaturgie |937

(1938), Jindřicha Vodáka Kapitoly o dramatě (1g4|,2. dopln., vyd. 1947), Jindřicha Honzla K novému významu umění

(1956), Divadelní a literámí podobizny (1959) a Zárklady a praxe modemího divadla (1963), Julia Fučíka Divadelní kritiky

(1956, 1984), Josefa Trágra Dvě přednášky z války o divadle (1945), Jiřího Mahena Za oponou umění a života (1961)

a Pryč s divadelní idylou (1967)' Karla Čapka Divadelníkem proti své vůli (1968), Františka Langra Divadelníkem z vlastní

vůle (l985), A. M. Píši Stopami dramatu a divadla (|967) a Divadelní avantgarda (|978),Zdeíka Nejedlého o divadle

ajeho umělcích (1978) a Bořivoje Srby o nové divadlo (1988). - o českém divadle poučují také sbomíky Nové české

divadlo 1918_l926(1926),1927 (|g2.|),|928_1g2g (,'929) a|93O-I932(1932), Theater-Divadlo (l9ó5) a otazky divad.

la a filmu, sv. 1-3 (1970, |g71,1974).. Dějiny loutkového divadla zpracoval Zdeněk Bezděk, Dějiny české loutkové hry

do roku 1945 (l983), o kabaretu psal Jiří Červený v Červené sedmě (1959)' Pamětích mansardy (1962) av antologii Smích

Červené sedmy (1981), soupis pramenů k dějinám DDoČ pořídil Miroslav Burian, Svaz dělnických divadelních ochotníků

československých DDoČ (19,72), o Socialistické, později Všelidové scéně píše Artur Závodský, K historii Socialistické

scény ve Sborníku prací filozofické fakulty bměnské univerzity, řada literáměvědná (1969), přehledové stati o meziválečném

dramatu publikoval Viktor Kudělka v České literatuře: Drama a doba (1975), Hry na úspěch (19.|6) a Meziválečné české

drama a svět (1977), o mimopražském divadelnictví psal Karel Bundálek, Kapitoly z bměnské dramaturgie (1967)' Alena

Kožíková, Boj o jihoěeské divadlo l9l9-1946 (|97o) a sbomíky Šedesát let Státního divadla v ostravě (1979) a Thalia

Brunensis centenaria ( 1984).

Dějiny žurnalistiky jsou zpracovány v monografiích Mileny Beránkové - Aleny Křivánkové _ Fraňa Ruttkaye

Dějiny československé žumalistiky, III. díl, Český a slovenský tisk v letech 19l8-1944 (se soupisem ěasopisů, 1988) a Vla.

dimíra Hudce Československá žumalistika v antifašistickém odboji let 1939_l945 (1978), o demokratické 1iterámí pub|icis.

tice tet 1918.45 pojednává sbomík statí Václavkova olomouc 1966 (1967), o ěasopisu Červen psal Jaromír Lang v monogra-

fii Neumannův Červen (1957, 2.vyd.19.|4), Danica Kozlová vydala monografii Fučíkův Kmen (1977) a s Jiřím Tomášem

antologii Fučíkovská Tvorba (1988), o satirickém časopisu Tm napsali studii s ukrázkami Radko Pytlík _ Milan Jankovič'

Tm v zrcadle doby (1984), o Rudém právu vyšly studie Dobravy Moldanové, Kultumí rubrika Rudého práva v letech

1'g2g_1g38vČeskél i teratuře(1963)aMi lanaBlahynkyPoezievRudémprávu |92o_L945 vČeskél i teratuře(1981),

o kultuměpolitické orientaci Lidových novin psal Ladislav Soldrín ve studii Lidové noviny ve Sbomíku prací filozofické

fakulty bměnské univerzity, řada literárněvědná (1987), o Sršatci v |etech |920_|925 psali Miroslav |vanov _Z. K. S|abý'

Dejme slovo Sršatci v časopise Dějiny a současnost (l961). o žumalistice na Moravě vydal monografii Jaromír Kubíček'

Padesát let komunistického tisku na Moravě (1974), o literámích zápasech bměnské Rovnosti v letech 1921_1928 psal
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Bohumil Marčrák' Čas hledaní a sporů (1967), autoři sbomíku sto let literatury v Rovnosti (1985) a bibliografie Literrírní
rubrika Rovnosti v letech 1918-1928 (197 1); hradecký region zpracoval Aleš Doubrava v knize Z dějin královéhradecké

žurnalistiky (1970)' o tumovském měsíčníku Sever a východ psal Emil Hák v časopisu Texty (1971' č. l) a o plzeňském

časopisu Pramen Bohumil Jirásek ve Sbomíku pedagogické fakulty v Plzni, řada Jazyk a literatura (sv. t0' 1971).
Některé otázky literatury pro děti a mládež zpracovala Naděžda Sieglová v knize Počátky české socialistické

literatury pro mládež (1985)' věnované h|avně dětským časopisům dvacátých let.
L i terární kr i t ikou sezabývajíknihyPavlaFraenklaKvývoj inovodobéčeskél i terámíkr i t iky(1930),některéstat i

ve výboru otokara Fischera Slovo o kritice (t947) a ve sbomíku Z dějin české literámí kritiky (l9ó5). o marxistické kritice
pojednávají knihy Květoslava Chvatíka Bedřich Václavek a vývoj marxistické estetiky (1962)' Vladimíra Dostála V tomto
znamení (1975)' MilanaZemanao marxistickou syntézu (l983)' JosefaPeterky Metamoďózy tradice (1983)' sbomíky studií

Václavkova Olomouc 1962 (1'964), 1967 (L970) a 1975 (1978) a Spoluvytvrářet pravdu zítřka (1982) a stať Ladislava

Soldána Syntézy a diferenciace v časopise Česká literatura ( l 98 l ). Divadelní kfitikou se zabývají studie ve sborníku Poěátky

české marxistické divadelní kritiky (1965) a Viktor Kudělka ve stati o myšlenku a tvar v České |iteratuře (198l).

o literáměvědné slavistice píše Milan Kudělka v knize Československá slavistika v letech 19l8.1939 (L977). Teoretickou
i vývojovou problematiku českého eseje let desátých a dvacátých zkoumá Jiří opelík v antologii [,ehký harcovník (1986).

Nakladatelským otázkámsevěnujeAlešZachvpřehleduVydavatelskáavantgardamezidvěmaválkamivčasopise
Knižní kultura (1964) a Bohumi| Pelikán v přehledu Edični politika KSČ a pokrokových nakladatelství v letech 192 l.1938
ve sbomíku Knihovna (sv. 10' 1977). o edici Zlatokvět u Borového píše Dalibor Holub' Z historie edic české poezie

v Listech Klubu přátel poezie (l970); o Družstevní práci JosefKnap v soupisu Archív Družstevní práce (l97l)' František

Franc v přehledu Družstevní práce v ěasopisu Knižní kultura (1965) a Vladimír Braun v soupisu Ediční činnost členů

DruŽstevní práce v Českých Budějovicích 1938-1948 (1982); o Evropském |iteriámím klubu vyšel sbomíček statí ELK
1935-|945 (l946) a studie Drahomíry Črís|avské Evropský literámí klub (ELK) ajeho místo v české knižní kultuře a v na.

kladatelském podnikání ve sbomíku Knihovna (sv. 10, 1977); o Komunistickém nakladatelství píše Alena Šachlová' Počátky

Komunistického nakladatelství 1921-|923 ve sbomíku Knihovna (sv. l0' l977) a Komunistické nakladatelství v letech

|923-|938 tamtéž (sv. 1 2, 198 1); o Škeříkově nakladatelství pořídila soupis Radmila Macková, Nakladatel Rudolf Škeřík

ajeho dílo (1977) a člránek Elišky Škeříkové Vzpomínky na Symposion vyšel ve sbomíku Strahovská knihovna (sv. lól17'

1982); Aleš Zach vydal soupis díla B. M. Kliky Zítiší (1987);jeho článek Jan Fromek ajeho odeon vyšel v Kmenu (19ó9'

č. 5); o nakladatelství Aventinum píše Jan Šnobr v člrínku PhDr. otakar Štorch.Marien v Kmenu (1969' č. 1); o dalších
nakladatelských domech píší Marie Bajerová, Alois Dyk - vydavatel ve sbomíku Strahovská knihovna (sv.7, |972),
Blanka Ladová, Vlastimil Vokolek, tiskařa nakladatel ve sbomíku Strahovská knihovna (sv. 8, l 973), Eva Hlaváčková-Koty-
zová, Nakladatelství Václava Petra ve sborníku Knihovna (sv. 9' 1975)' Marcela Stegurová-Jelínková, Mazáčovo
nakladatelství - jeho vznik, rozvoj a význam v oblasti šíření slovanské literatury ve sbomíku Knihovna (sv. 12' 198l)'
Hana orlíčková, osobnost Josefa Floriana a bibliografie vydavatelství stará Říše ve Sbomíku prací filozofické fakulty

brněnské univerzity, řada literáměvědná(|972)' J. V. Pojer. Jakjsem vydával knihy ve Strahovské knihovně (sv. 9' |974);

bibliofilskými tisky se zabývá Josef Javůrek, Amo Sáňka ajeho knihovna ve sborniku Strahovská knihovna (sv. 8' 1973)'

Celkovou ku l turní atmo s féru doby zachycují paměti a vzpominky Karla Sezimy Zmébo Života(4 sv'' t946-1949)'

Edmonda Konráda Nač vzpomenu (|957,2.' dopln. vyd. l967), Vítězslava Nezvala Z mého života (|959,2. vyd. 1961)'

Čestmíra Jeřábka V paměti a v srdci (196l), Adolfa Hoffmeistra Předobrazy (l962), Čas se nevrací (19ó5) a Podobizny

a předobrazy (1988)' Františka Langra Byli a bylo (l963' 2' vyd.197I),Kar|aHonzikaZn života avantgardy (t963)' Karla

Konráda Nevzpomínky (1963)' FÍantiška Hrubína Lísky (l967' 2. vyd' |969), Josefa Rybáka Kouzelný proutek (1968'

2.' přeprac. a rozšíř. vyd. |974)' Kamila Bedniáře střepiny, o které jsem se sám pořezal (1969)' Františka Hampla

Dobrodružství Jaroslava Seiferta ajiné vzpomínky na známé i méně známé spisovatele (l9ó9)' Zdeňka Kalisty Tvráře ve

stínu (1969), Františka Skácelíka Krásná setkání (1970), Edvarda Valenty Život samé psaní (1970), Eduarda Basse Postavy

a siluety (l97l), Alfréda Lubojackého Jakjsem to viděl (1976)' Bedřicha Fučíka Sedmero zastavení (Miinchen l981' rozšíř.

Čtrnáctero zastaveni, l 992), Jaroslava Seiferta Všecky krásy světa (1982,2. vyd. l 985), Ladislava Štolla Z kultumích zápasů
(1986) a tň svazky Pamětí vác|ava Čemého, z nichž část byla vydána v Torontu a pak uceleně vyšly 1992-94 i doma.

YÍrÉ,ZÍ

Moderní česká 1
Vítězslava Nezvala. l
Jeho vstup do kontt

Nezvalova jedinečná

a imaginativního vní

poezie i lidské psych

Nezval byl hledai

který pokládal za ne;

směru a od počátku

lidskému jádru. Sous

V tomto úsilí se neu

individuálních a spol

nického a plně přiroz

orientace měla osobr

Poezii Nezvď poj

aktivitě zakladní živ

i svou druhovou a ž

próza, divadelní hry'
je moderní lyrismus

Na řešení všech ti

zátorskou prací v m(

Československu.

GENEZE POD

Vítězslav Nezva|

hují jeho dětské zá

vesnický učitel, pře

zapsal na právnicko

se na filozofické fa

V té době začínÍ

svítání, později v I

Podivuhodný kouzt
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