
Чешка књижевност 6

Предавања и вежбе:
др Александра Корда–Петровић 
мр Ивана Кочевски

– једносеместрални курс –
Обавезни курс
Шести семестар
6 ЕСП бодова

Време одржавања: предавања – понедељак, 13:15 – 14:45 часова, учионица 012
         вежбе – понедењак 11:30 – 13:00 часова, учионица 21а

Циљ предмета:

На основу задатих модела и одабраних дела стицање знања о књижевно-историјском развоју 
чешке прозе током 20. века. 
Оспособљавање за проучавање и анализу прозних дела чешких аутора. Развијање способности 
упоређивања прозних дела чешких аутора и значајних прозних дела српске, европске и светске 
књижевности. 

Садржај предмета:

Проза у чешкој књижевности 20. века. Књижевно-историјски преглед најзначајнијих 
књижевних праваца, група и појава у чешкој прози 20.века. Анализа прозног стваралаштва В. 
Ванчуре, К. Чапека, Ј. Хашека, И. Олбрахта, М. Кундере, Ј. Шкворецког, Б. Храбала, М. Ајваза 
и М. Урбана.

План часова:
1. Опште одлике чешке прозе почетком 20. века и представници
2. Чешка авангардна проза и наративни поступци
3. Поратна чешка проза – Јарослав Хашек
4. Поетизам у прози – Владислав Ванчура
5. Књижевно дело Ивана Олбрахта
6. Чешка проза после Другог светског рата
7. Чешка дисидентска проза
8. Одлике романа Милана Кундере
9. Наративни експерименти у прози Бохумила Храбала
10. Постмодернистичке одлике чешке прозе
11. Одлике прозе Михала Ајваза
12. Одлике прозе Милоша Урбана
13. Одлике прозе Јахима Топола
14. Рецепција чешке прозе код нас

        
Оцењивање:

    Присуство на предавањима  10%, предиспитне обавезе 40%, усмени испит  50 %.

Испитна питања:
(Три групе питања)
1. Одбрана семинарског рада или есеја на тему чешке прозе 20. века. 
2. Представљање одлика прозе задатог аутора
3. Анализа конкретног дела
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Обавезна литература:
По једно дело од сваког аутора од наведених наслова:

MEZIVÁLEČNÉ OBDOBÍ (Hašek, Vančura, Olbracht, Čapek)

1. Jaroslav Hašek (1883 – 1923)

(1917) Dobrý voják Švejk v zajetí 
 (1921)Velitelem města Bugulmy 
(1921–1923) Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války 
(1958) Fialový hrom (vydáno posmrtně)
(1968) Dekameron humoru a satiry 
(1977) Dějiny Strany mírného pokroku v mezích zákona
(1999) Jen pro dospělé muže!

2. Vladislav Vančura (1981 – 1942)
(1923) Amazonský proud 
(1924) Pekař Jan Marhoul 
(1925) Pole orná a válečná 
(1926) Rozmarné léto 
(1929) Poslední soud 
(1931) Marketa Lazarová 
(1932) Útěk do Budína
(1931) Luk královny Dorotky (povídka)
(1936)Tři řeky 
(1938) Rodina Horvatova 

3. Ivan Olbracht (1882 – 1952)
vlastním jménem Kamil Zeman
(1913) O zlých samotářích  (soubor 3 povídek)
(1916) Žalář nejtemnější 
(1919) Podivné přátelství herce Jesenia 
(1933) Nikola Šuhaj loupežník 
(1935) Hory a staletí  (vychází z knihy Země beze jména)
(1937) Golet v údolí (povídkový soubor s židovskou tematikou)

4. Karel Čapek (1890 – 1938)

 (1922) Továrna na absolutno
(1922) Krakatit (zfilmováno 1948)
(1929) Povídky z jedné kapsy
(1929) Povídky z druhé kapsy
 (1933) Hordubal (zfilmováno 1937)
(1934) Povětroň
(1934) Obyčejný život
(1936) Válka s mloky
(1937) První parta (zfilmováno 1959) 
(1939) Život a dílo skladatele Foltýna

ČESKÁ DISIDENTSKÁ LITERATURA (Škvorecký, Kundera, Hrabal, Klíma)

1. Josef Škvorecký (1924 – 2012) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1923


(1956) Konec nylonového věku
(1958) Zbabělci 
(1969) Lvíče 
(1969) Tankový prapor 
(1972) Mirákl 
(1975) Prima sezóna 
(1984) Scherzo capriccioso 
(1992) Nevěsta z Texasu 
(1964) Sedmiramenný svícen 
(1965) Ze života lepší společnosti 
(1967) Babylónský příběh a jiné povídky 
(1969) Hořkej svět 

2. Milan Kundera (1929)

(1967) Žert 
(1970) Směšné lásky - na rozdíl od jednotlivých sešitů Směšných lásek obsahuje místo původních 
deseti příběhů povídek sedm
(1972) Valčík na rozloučenou 
(1973) Život je jinde 
(1978) Kniha smíchu a zapomnění 
(1984) Nesnesitelná lehkost bytí 
(1987-1988) Nesmrtelnost 

Romane pisane na francuskom jeziku potražiti u prevodu na srpski:

(1995) La Lenteur (Pomalost) - Успоравање
(1998) L'Identité (Totožnost) - Идентитет
(2000) L'Ignorance (Nevědomost) - Незнање

3. Bohuil Hrabal (1914 – 1997)

(1963) Perlička na dně
(1965) Ostře sledované (u Tři novely)  
(1964) Taneční hodiny pro starší a pokročilé
Časovi plesa za odrasle i napredne I 3488
(1965—1969) Inzerát na dům, ve kterém už nechci  bydlet  
(1970) Poupata 
(1973) Něžný barbar 
(1976) Postřižiny  (vzpomínková próza) 
(1979) Krasosmutnění 
(1981) Harlekýnovy milióny 
(1978) Bambini di Praga 
(1978) Městečko, kde se zastavil čas 
(1979) Každý den zázrak samo u prevodu: Svaki dan čudo I 3307
(1971) Obsluhoval jsem anglického krále 
(1980) Příliš hlučná samota 
(1981) Kluby poezie samo u prevodu: Klubovi poezije  I 3308
(1986) Vita nuovа
(1987) Proluky 
(1987) Svatby v domě 
(1991) Ztracená ulička  
(1994) Hlučná samota  III 3097
(1996) Pojizdna zpovednice  III 3097

http://en.wikipedia.org/wiki/Zbab%C4%9Blci


4. Ivan Klíma (1931)

(1963) Hodina ticha 
(1964) Milenci na jednu noc  
(1970) Milenci na jeden den  
(1976) Soudce z milosti 
(1979) Má veselá jitra 
(1987) Láska a smetí 
(1999) Ani svatí, ani andělé  samo u prevodu: Ni sveci, ni anđeli 
(2001) Velký věk chce mít též velké mordy  
(2004) Moje nebezpečné výlety 

POSTMODERNÍ LITERATURA (Topol, Ajvaz, Urban)

1. Jáchym Topol (1962)

(1994) Výlet k nádražní hale 
(1994) Sestra (1995) Anděl 
(2001) Noční práce 
(2005) Kloktat dehet 
(2007) Supermarket sovětských hrdinů 
(2009) Chladnou zemí 

2. Michal Ajvaz (1949)

(1993) Druhé město 
(1997) Tyrkysový orel 
(2001) Zlatý věk 
(2004) Prázdné ulice 
(2006) Padesát pět měst 
(2008) Cesta na jih 
(2011) Lucemburská zahrada 

3. Miloš Urban (1967)

(1998) Poslední tečka za Rukopisy  
(1998) Sedmikostelí
(2001) Hastrman 
(2002) Paměti poslance
(2003) Stín katedrály 
(2004) Michaela 
(2005) Santiniho jazyk 
(2005) Nože a růže aneb topless party 
(2006) Pole a palisáda 
(2007) Mrtvý holky – soubor deseti povídek 
(2008) Lord Mord 
(2011) Boletus arcanus 
(2012) Praga Piccola 

Помоћна литература:

Bohuslav Dokoupil, Miroslav Zelinský, Slovník české prózy 1945-1994, Ostrava 1994.
M. Hoznauer i kol: Česká literatura po roce 1945 , Nakl. Fortuna, Praha 1992.
Květoslav Chvatík: Melancholie a vzdor, ČS, Praha 1992.
Helena Kosková: Hledání ztracené generace, H and H, Praha 1996.



Petr Hruša a kol, V souřadnicích volnosti. Století v interpretacích, praha 2008. 


