
Upozornění:
Tento materiál pochopitelně není uceleným přehledem vývoje české literatury v posledním 
půlstoletí, obsahuje pouze stručné informace o tvorbě některých autorů, jejichž literární díla 
patří k různým uměleckým proudům naší nedávné literární historie i současné doby.

Výběr z české literatury od 60. let 20. století do současnosti

Témata: člověk v totalitním systému, deziluze, mladí lidé v realitě poválečného 
politického a společenského vývoje, syndrom rozděleného světa, střetávání 
generačních pohledů, život v postmoderní společnosti

PRÓZA

Ladislav Fuks (1923 – 1994)

Pan Theodor Mundstock (1963)
Spalovač mrtvol (1967)
Příběh kriminálního rady (1971)

Výrazné psychologické prózy představující člověka ochromovaného pocity tísně a úzkosti 
z budoucnosti, která je pro něj spojena výhradně se sílící hrozbou internace v koncentračním 
táboře (Pan T. M.), jedince, jehož patologické povahové rysy se naplno projeví 
za nacistického režimu pod vlivem nacistické ideologie (S. m.) či citlivého dospívajícího 
chlapce trpícího despotickým chováním svého otce, který si svou vinu uvědomí až po prožití
rodinné tragédie (Příběh k. r.).

Bohumil Hrabal (1914 – 1997)

Pábitelé (1964)

Povídky o kráse spočívající v často přehlížené všednosti (slovem pábitel je obvykle 
označován člověk pro okolí nezajímavý, avšak disponující schopností nalézt krásu i 
v obyčejných věcech všedního života).

Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet (1965)

Jednotlivé povídky zachycují epizody ze života lidí, kteří žili v československé realitě 50. let 
a jejichž životy byly touto dobou bezprostředně ovlivňovány (bourání Stalinova pomníku 
na pražské Letné, práce „politicky nepohodlných“ jedinců v kladenských hutích). Všední a 
banální situace, které hrdinové povídek prožívají, se mísí se symbolickými významy 
některých scén.



Ostře sledované vlaky (1965) 

Příběh železničářského eléva Miloše Hrmy, odehrávající se na konci druhé světové války, je 
vyprávěn hlavním hrdinou v ich-formě až do okamžiku jeho smrti. Motiv smrti je v závěru 
vlastně „zdvojen“ – spolu s mladým českým železničářem umírá i mladý německý voják.

Dílo zfilmované režisérem Jiřím Menzelem, film oceněn Oskarem.

Vladimír Páral (nar. 1932)

„černá“ pentalogie (60. léta):
prózy Veletrh splněných přání, Soukromá vichřice, Katapult, Milenci & vrazi, Profesionální 
žena 

Člověk je v těchto prózách představován (typickým „páralovským“, jakoby odosobněným 
stylem ironizujícího pozorovatele stereotypního lidského hemžení) jako bytost, která 
po prožití krátkého období idealistických plánů a nadšení začne trpět „pokleslou aktivitou“ a 
nakonec rezignovaně podléhá ubíjejícímu stereotypu v práci i v osobním životě. V Milencích
& vrazích autor mj. líčí rozdělení lidské společnosti na „červené“ dobyvatele (tj. na ty, kteří 
zatím nemají majetek ani vliv, o něž usilují) a „modré“ obránce (kteří již majetek i vliv získali 
a nyní se snaží své pozice před „červenými“ uhájit). Dějištěm většiny těchto Páralových próz 
je Ústí nad Labem a fiktivní chemická továrna Kotex.

Hrdina románu Milenci & vrazi - „červený“ inženýr Borek Trojan – vnímá jako jeden 
z „modrých“ symbolů nedostupnosti luxusní košili vystavenou ve výloze obchodu 
s exkluzivními módními doplňky:

„Takové aspoň dvě bys měl mít,“ usoudila Yveta tenkrát při první procházce, dík za laskavé 
upozornění, mademoiselle Kozo de Frigidbourg, já mám celkem dvě bílé košile a opravdu 
bych jich měl mít o něco víc, leč ony jsou za peníze. Žertovné, což?

 „bílá“ série (70. – 80. léta):
prózy Mladý muž & bílá velryba, Radost až do rána, Generální zázrak, Muka obraznosti, 
po nichž následovaly sci-fi příběhy Pokušení A-ZZ, Romeo & Julie 2300, Válka 
s mnohozvířetem či Země žen.

Hrdinové těchto próz se dokážou „pokleslé aktivitě“ vzepřít a nacházejí pevný bod v osobním 
či pracovním životě i smysl svého životního úsilí, vyznění těchto příběhů bylo tudíž 
„přijatelnější“ pro tehdejší politickou moc.

Po r. 1989 pak vyšly např. prózy Kniha rozkoší, smíchu a radosti (titul je narážkou 
na Kunderovu Knihu smíchu a zapomnění) nebo Playgirls.



Milan Kundera (nar. 1929)

Směšné lásky (1963)
Žert (1967)

Žertem míněný provokativní text na pohlednici („Optimismus je opium lidstva! Zdravý duch 
páchne blbostí! Ať žije Trockij!“), napsané vysokoškolským studentem Ludvíkem Jahnem 
dívce, o niž se uchází a která mu předtím psala o optimismu a „zdravém duchu“ 
prázdninového politického školení, má pro pisatele následky, které si vůbec nedokázal 
představit: je vyloučen z komunistické strany i z vysoké školy, musí absolvovat vojnu u PTP, 
pracuje v ostravských dolech a později se upne na myšlenku pomstít se svému spolužákovi, 
který se o jeho vyloučení ze studií přičinil nejvíce. Svede proto jeho ženu. Poté se dozví, že 
tito manželé spolu už delší čas nežijí. Zjistí také, že z bývalého spolužáka, někdejšího 
horlivého stalinisty, jehož chtěl Ludvík formou své odplaty citelně zasáhnout, je sebevědomý 
a bohorovný stoupenec reformního politického kursu 60. let. Román tak v polohách osobní 
tragédie i frašky ukazuje život v kulisách absurdní doby a nevyzpytatelnost a tragikomičnost 
individuální pomsty.

Ukázka z Žertu:

Cítil jsem, že moje obrana pozbyla jakýchkoli argumentů. 
Opakoval jsem ještě několikrát ty stejné: že to byla legrace, že to byla jen bezvýznamná slova, 
že za tím byla jen moje nálada a podobně. Odmítli mne. Řekli, že jsem napsal své věty 
na otevřenou pohlednici, že je mohl kdokoli číst, že ta slova měla objektivní dosah a že k nim 
nebyla připsána žádná vysvětlivka o mé náladě. Pak se mne zeptali, co všechno jsem 
z Trockého četl. Řekl jsem, že nic. Zeptali se mne, kdo mi ty knihy půjčoval. Řekl jsem, že 
nikdo. Zeptali se mne, s jakými trockisty jsem se scházel. Řekl jsem, že s žádnými. Řekli mi, 
že mne zbavují s okamžitou platností funkce na Svazu studentstva a požádali mne, abych jim 
odevzdal klíče od místnosti. Měl jsem je v kapse a dal jsem jim je. Potom řekli, že stranicky 
můj případ vyřeší má základní organizace na přírodovědecké fakultě. Vstali a dívali se 
mimo mne. Řekl jsem "čest práci" a šel jsem pryč. 

Kniha smíchu a zapomnění (1978)
Nesnesitelná lehkost bytí (1984)

Ludvík Vaculík (nar. 1926)

Sekyra (1966)

Příběh s četnými retrospektivními odbočkami, který rámuje cesta pražského novináře 
na návštěvu k bratrovi na Valašsko, je proložen vzpomínkami na vypravěčova otce, který se 
po únoru 1948 stal komunistickým funkcionářem na valašské vesnici. Jeho nové postavení 
však přineslo i narušení rodinných a osobních vztahů, stejně jako poúnorové poměry narušily 
tradiční  řád venkovského života. Syn, pro kterého byl otec dříve respektovanou autoritou a 
vzorem, začíná postupně vnímat svět jinýma – vůči novému politickému systému kritickýma 
– očima.

manifest Dva tisíce slov (1968)
fejetony z 80. let Jaro je tady

V roce 1971 založil L. Vaculík samizdatovou edici Petlice.



Michal Viewegh (nar. 1962)

Na osobních příbězích svých postav  přibližuje proměny mezilidských vztahů a společenské 
atmosféry po roce 1989, dobové „módní“ trendy (autobusové zájezdy do zahraničí, nekritické 
nadšení pro „zdravý životní styl“) i politické zákulisí. K posílení dojmu autenticity využívá i 
dobových dokumentů (citace z tisku, zaznamenané výroky politických představitelů) a v řeči 
postav své hrdiny charakterizuje se stylistickou přesností i po jazykové stránce. Ve svých 
textech často uplatňuje humornou nadsázku i jízlivou ironii. 

Báječná léta pod psa (1992)
Výchova dívek v Čechách (1994)
Biomanželka (2010)
Mafie v Praze (2011)

Ukázka z Biomanželky:

Kdo z té sympaticky plaché knihovnice (já bych řekla zbytečně zakřiknuté) čekající 
na příměstský vláček udělal bezmála nejznámější středočeskou ženskou aktivistku?, ptává se 
Mojmír svého přítele Felixe. Kdo mu ji zkazil? 
Vytáhne deset let staré fotografie z jejich první společné dovolené: objímají se na pláži, 
v tyrkysovém přílivu, oba usměvaví, opálení… Mojmír i Felix bezpochyby vidí zamilovanou, 
ba oddanou dívku (nahoře bez), já se dívám na nikým nepoučenou samičku v době 
páření. 
„Kdo ji posadil do toho emancipačního rychlíku, v němž dojela až k vlastnoručně šitým 
menstruačním vložkám, sójovým biopaštikám, zánětům cizích prsů, ezoterice, obnově 
keltských tradic, charitě a dalším podobným nechutnostem?“ ptá se řečnicky (Felix se směje, 
ale měl by si uvědomit, že vršení nesmyslů na sebe ještě není komická nadsázka). „Kdo ji 
připravil o nevinnost?!“ 
Mojmír hledá viníka. Potřebuje někoho, vůči komu by mohl nasměrovat svůj domněle 
spravedlivý hněv.

PROZAICKÉ EXPERIMENTY

Próza Bohumila Hrabala Taneční hodiny pro starší a pokročilé (1964) je tvořena jedinou 
rozsáhlou a neukončenou větou.

Koncem 60. let je vydán sborník Surrealistické východisko (1969), do něhož přispěli autoři 
hlásící se k Surrealistické skupině (jejím hlavním organizátorem byl literární teoretik 
Vratislav Effenberger, 1923 – 1986). Patří do ní i Milan Nápravník (nar. 1931) a jeho básně 
v próze nazvané Moták.

Ukázka z Motáku:

Dá se mi do smíchu. Co žere myš? Myš žere otázka „co žere myš?“
Odpověď prvá: Myš žere z ruky. Myš žere hádanky, schovanky, plyš.



DIVADLO

Kromě tradičních divadel pokračovaly ve své činnosti i scény založené koncem 50. let -
divadlo Semafor (autorské dvojice Jiří Suchý – Jiří Šlitr a Miloslav Šimek – Jiří Grossmann), 
Divadlo Na Zábradlí (v němž mj. působil i Václav Havel a byly zde uváděny jeho první hry, 
např. Zahradní slavnost nebo Vyrozumění), novými divadelními scénami bylo např. Divadlo 
za branou (režisér Otomar Krejča, dramatik Josef Topol), Nedivadlo Ivana Vyskočila, 
Činoherní klub (režiséři Ladislav Smoček a Jan Kačer) či Divadlo Járy Cimrmana (Jiří 
Šebánek, Karel Velebný, Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak). 

V Divadle za branou byla roku 1965 poprvé inscenovaná významná hra dramatika Josefa 
Topola Kočka na kolejích, která představuje dva mladé lidi – Evu a Vénu – v dialozích 
na zapadlé železniční zastávce a je podobenstvím o lidském údělu (jméno Eva je chápáno 
jako symbol odkazující k Bibli). Syny Josefa Topola jsou prozaik Jáchym Topol (autor např. 
románu Sestra z r. 1994, který líčí život několika mladých lidí po roce 1989, rozčarovaných
stavem soudobé civilizace) a hudebník Filip Topol, člen undergroundové skupiny Psí vojáci.

POEZIE

Antonín Brousek (1941 - 2013)

Básník, literární kritik a překladatel, debutující v 60. letech a po roce 1969 publikující 
v torontském nakladatelství Sixty-Eight Publishers. Ve svých básnických textech dokázal 
sugestivně i s ironií zachytit atmosféru života v rozdělené Evropě.

Je po boji. Je po vřavě.
Už ani vzpomínat se nechce.
V hlavách aleje mlhavě
kupí se plech, dráty a dřevce.

Bylo. Co na tom záleží.
Dům v lešení jak paměť chátrá.
I pohraničník na věži
se tváří, jak když nezná bratra.

Netrpělivost (1966)
Nouzový východ (1969)
Zimní spánek (1980)

Václav Hrabě (1940 – 1965)

Český představitel beat generation, byl průvodcem amerického beatnika Allena Ginsberga 
při jeho návštěvě Prahy v roce 1965. V jeho básních je v drsně syrové i jemnější lyrické 
poloze zachycena atmosféra nočního velkoměsta, objevují se v nich i intimní motivy. Některé 
básně byly zhudebněny Vladimírem Mišíkem, nejznámější je Variace na renesanční téma
(Láska je jako večernice / plující černou oblohou ...) 

Stop-time (1969)
Blues pro bláznivou holku (1990)



Jiří Žáček (nar. 1945)

Básník využívající pravidelně rýmovaný verš, uplatňující smysl pro slovní i situační humor, 
jakož i – např. ve svých aforismech - ironický pohled na konzumní společnost:

Volant, páka, pedály a kola
udělají chytráka i z vola.

Smysl pro hru se slovy prokázal už titulem své první básnické sbírky Ráno modřejší večera.

Ráno modřejší večera (1970)
Mezi řečí (1978)
Rýmy pro kočku a pod psa (1987)

verše pro děti Aprílová škola (1983):

Pase bača, pase ovce:
V zimě to dá velkou práci.
Pase ovce ve Stromovce -
nebo to jsou sněhuláci?

Sedí bubák na dubu,
který v lese stojí.
Straší děti: – Bububu!
A pak se sám bojí!

J. H. Krchovský (nar. 1960)

Básník původně publikující v samizdatu, vlastním jménem Jiří Hásek. Jeho obsahově 
provokativní básnické texty se vyznačují postmoderně dekadentní autorskou stylizací, jsou 
formálně vybroušené, obvykle mají pravidelné rýmové schéma a vtipnou, výraznou pointu.

Bestiální něha (1981 - 1982)
Nové valčíky (1984 – 1985)
Všechno je jako dřív (1995 – 1996)

CHČIJU KLIDNĚ DOLŮ Z OKEN
- jsem přec pánem svýho domu!
přesto skrytě šilhám okem
copak dole říkaj tomu
Nic neříkaj, nic nevidí
jenom sedí v podřepu
klopí oči, snad se stydí
že mi serou do sklepů

(Bestiální něha)

MARASMUS? ASKEZE?! UŽ MĚ TO NEBAVÍ!
stejně tak celibát, ten mne sral po léta
nevím, proč Březina nezůstal Jebavý
může snad krásnější jméno chtít poéta?

(Nové valčíky)




