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AISCHYLOS (525-456 př. Kr.)
Řecko, antický dramatik
Aischylos, představitel antické řecké literatury, je prvním světovým dramatikem, který ve
svém díle řeší mezilidské otázky. Podle mytických představ určují bohové každému člověku
jeho osud, před nímž není úniku. Odpovědnost za činy předků přechází na další pokolení a
vytváří tak sudbu, proti níž je člověk bezmocný. Aischylos řeší nejen konflikty lidí i bohů,
ale i rozpory rodové a městské společnosti. Až po Aischylovi začali psát tragédie Sofoklés a
Euripidés. Aischylos se zúčastnil bitev u Salamíny a u Marathónu. Z bohaté Aischylovy
tvorby se dochovala jen některá dramata.

KNIHY
Orestea - Agamemnon
Orestea - Oběť na hrobě
Orestea - Usmířené lítice
Laskavé bohyně
Peršané
Prosebnice
Sedm proti Thébám
Úlitba mrtvému
Upoutaný Prométheus
Obeť za mrtvého (SK)
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AJVAZ Michal (*1949)
Čechy, literatura po roce 1989
Michal Ajvaz je tvůrcem fantaskních příběhů, básník a esejista, překladatel z němčiny.
Michal Ajvaz se narodil v rodině ruského exulanta, chemika a překladatele. Po maturitě na
SVVŠ studoval na FF UK češtinu a estetiku. Po absolutoriu v roce 1974 pracoval téměř
dvacet let v dělnických profesích – mj. domovník, noční hlídač garáží, čerpač vody u firmy
Vodní zdroje. Pak si jako redaktor a stálý spolupracovník Literárních novin zvolil svobodné
povolání. Od roku 2003 je Michal Ajvaz zaměstnán v centru pro teoretická studia
Akademie věd a Karlovy univerzity.

KNIHY
Vražda v hotelu Intercontinental (1989)
Návrat starého varana (1991)
Druhé město (1993)
Tiché labyrinty (1996)
Tajemství knihy (1997)
Tyrkysový orel (1997)
Zlatý věk (2001)
Prázdné ulice (2004)
Příběh znaků a prázdna (2006)
Snování: Rok dopisů o snech (2008)
Cesta na jih (2008)
Sindibádův dům (2010)
Lucemburská zahrada (2011)
Pokoje u moře (2017)
Města (2019)
Letní noc
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ALBEE Edward F. (1928-2016)
USA, americká literatura po roce 1945
Americký dramatik, scenárista a vysokoškolský pedagog. Bývá řazen k absurdnímu
dramatu, ale on sám sebe považoval za realistického autora. Edward Albee své biologické
rodiče nepoznal. Brzy po narození byl adoptován rodinou divadelního podnikatele Reeda
Albeeho. Po neshodách s nevlastní matkou odešel v osmnácti letech z domova. Studium
na Kolumbijské univerzitě nedokončil. Literárně začal tvořit již v době školní docházky.
Edward Albee vystřídal řadu zaměstnání, byl např. textařem v rozhlase, novinářem,
rozhlasovým moderátorem, ředitelem divadla. Od roku 1959 se věnoval literární činnosti
ve svobodném povolání. Za jeho dílo mu byla třikrát (v letech 1967, 1975, 1994) udělena
Pulitzerova cena za drama.

KNIHY
Stalo se v zoo (1959)
Kdo se bojí Virginie Woolfové? (1962)
Pískoviště (1960)
Americký sen (1961)
Hra o manželství (1987)
Koza aneb Kdo je Sylvie? (2000)
Smrt Bessie Smithové (1959)
Balada o smutné kavárně (1963)
Křehká rovnováha (1966)
Všechno na zahradě (1967)
Pobřeží (1975)

Sto let amerického dramatu
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ALIGHIERI Dante (1265-1321)
Itálie, renesance a humanismus
- středověký básník, významně přispěl k vývoji jazykovědy a italské jazyka a k vývoji politické
filozofie; považován za předchůdce renesance a jednoho z nevýznamnějších představitelů
světové literatury
- pocházel z nezámožné městské šlechty
- studoval na univerzitě v Bologni, nesložil žádné zkoušky a nezískal žádný univerzitní
gradus, zřejmě ani příliš nenavštěvoval univerzitní přednášky
pokračoval v Paříži a možná i v Padově a dosáhl značného vzdělání
- aktivně se zapojil do politického života ve Florencii
- hlubokým citem, který poznamenal celoživotní Dantovu tvorbu, byla láska k Beatrici. Beatrice zemřela v roce 1290.
- jako stoupenec protipapežské strany musel v roce 1302 odejít z Florencie a zbytek života prožil ve vyhnanství ve Veroně a
Ravenně pod ochranou knížat obou městských států
- poslední léta svého života, kdy dokončoval Božskou komedii, strávil Dante Alighieri v Ravenně
- tvorbu ovlivnila platonická a idealizovaná láska k Beatrici Portinari a její předčasná smrt
- hledal ideál lidské a božské dokonalosti

KNIHY

BOŽSKÁ KOMEDIE
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AMIS Kingsley (1922-1995)
Velká Británie, evropská literatura po roce 1945
Sir Kingsley William Amis, CBE [Ejmis] (16. dubna 1922 – 22. října 1995) byl anglický
spisovatel a básník. Studoval v Londýně na City of London School a poté St. John's College
v Oxfordu. Jelikož vypukla druhá světová válka, musel přerušit studia, během této války
sloužil v britské armádě, kde dosáhl hodnosti poručíka. Po válce, roku 1949, studium v
Oxfordu dokončil. Od roku 1949 působil jako vysokoškolský profesor angličtiny na několika
universitách ve Velké Británii a Spojených státech. Jeho syn Martin Amis je také spisovatel.
Jeho bratr John Amis je hudebníkem.

ŠŤASTNÝ JIM (1959)
Mně se tu líbí (1958)
Tlustý Angličan (1963)
Egyptologové (1965)
Chci to hned (1968)
U zeleného muže (1969)
Přeměna (1976)
Jakeův problém (1978)
Staří parťáci (1986)
Šťastná Anna (1994)
Obojí dělat nemůžeš (1994)
Životopiscův knír (1995)
Manuál každodenního pijáka
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ANDERSEN Hans Ch. (1805-1875)
Dánsko, pohádkář, realismus a naturalismus
- dánský spisovatel, nejslavnější světový pohádkář
- narodil se v chudé rodině ševce a pradleny
- z rodného Odense se vydal ve čtrnácti letech do Kodaně s cílem proslavit se
- za pomoci slavných a bohatých mecenášů vystudoval střední školu, cestoval po Evropě, brzy
se proslavil jako spisovatel; začal psát básně, hry pro loutkové divadlo a cestopisné črty
- jeho původní snahou bylo prosadit se u divadla, ale jeho spisovatelské a herecké pokusy
nebyly úspěšné. Lépe uspěl jako básník a prozaik.

KNIHY
Pohádky a povídky
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Blešák a profesor
Cínový vojáček a tanečnice
Císařovy nové šaty
Janův přítel
Křesadlo
Malenka
Pastýřka a kominíček
Skřítek u hokynáře
Sněhová královna
Sněhulák
Stříbrný tolar
Šťastná rodinka
O krásné Šehrazád a králi Šahrijárovi
Pasáček vepřů
Poslední slovo
Malá mořská víla
Běžci
Loutkář
V kachním dvorku
Co taťka dělá, dobře dělá
Nezbedný klučina
Hloupý Honza
Čápi
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ANDRONIKOVA Hana
(1967-2011)
Čechy, literatura po roce 1989
- narozena v Gottwaldově, vystudovala gymnázium ve Zlíně, pak Filozofickou fakultu
Univerzity Karlovy v Praze, obor angličtina – čeština
- po ukončení studia pracovala jako personální manažerka v zahraničních i českých
firmách
- od roku 1999 odešla z podnikatelské sféry a věnovala se literatuře
- podlehla rakovině 20. 12. 2011, ten popsala ve své poslední knize vydané v roce 2010.

KNIHY
Zvuk slunečních hodin (2001)
Vzpomínky, co neuletí (2014)
Srdce na udici (2002)
Nebe nemá dno (2010)
Z hrudníku mi vyšlo slunce
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APOLLINAIRE Guillaume
(1880-1918)
FRANCIE, avantgarda, kubismus, futurismus, surrealismus
- vlastním jménem Wilhelm Apollinaris de Kostrowicki, francouzský básník, prozaik a
dramatik polského původu, jeden ze zakladatelů moderní francouzské poezie
- narodil se jako nemanželský syn A. Kostrowické, polské šlechtičny, a důstojníka sicilské
armády (rodiče se brzy rozešli a žil s matkou a bratrem v Monaku
- od roku 1899 v Paříži – místo domácího učitele ve šlechtické rodině, v jejíchž službách
pak cestuje po rakouských a německých zemích, mimo jiné navštěvuje i Čechy
- 1903 - vrací se do Paříže, kde pak působí jako zaměstnanec banky, zároveň se angažuje v
uměleckých kruzích jako kritik a propagátor nových, avantgardních postupů v umělecké
tvorbě
- 1914 - dobrovolník francouzské armády, v roce 1916 vážně raněn (šrapnelem do hlavy), po operaci a následném léčení je
pak převeden do zálohy – krátce nato pak Apollinaire umírá
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Alkoholy (1913)
Kaligramy
Prsy Tiréziovy (1918)
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Hudebník ze Saint-Merry
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Byl jsem si však vědom
Modré oko
Napříč Evropou
Otmica
Posmrtná nevěsta
Pražský chodec
Robinson na nádraží Saint-Lazare
Svatokrádež
Námořník z Amsterodamu
Upovídané vzpomínky
Zavražděný básník
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ARAGON Louis (1897-1982)
Francie, socialistická literatura meziválečná a poválečná
- vlastním jménem Louis Andrieux
- původně vystudoval medicínu, za studií se seznámil s André Bretonem, který měl velký
vliv na první etapu jeho tvorby, zejména básnické
- 1928 se rozešel se skupinou surrealistů, oprostil se od jejich poetiky a inspirace sny
- vstoupil do Komunistické strany Francie, 1930 navštívil SSSR a stal se komunistou
- seznámil se s Vladimirem Majakovským a jeho švagrovou Elsou Trioletovou, která se
posléze stala jeho ženou
- v průběhu druhé světové války byl představitel tzv. odbojové poezie
- v poválečných letech významnou postavou francouzské Komunistické strany (četné cesty do SSSR a zemí socialistického
bloku, roku 1962 mu byl na Karlově universitě v Praze udělen čestný doktorát)
- po okupaci Československa 1968 se od komunistické ideologie odklonil, třebaže nadále neopustil levicovou orientaci

KNIHY
Plameny radosti (1920)
Anicet neboli Panorama (1921)
Irena (1928)

doc

Elsiny oči (1942)
Voskové panoptikum (1943)
Elsa (1959)
Posedlý Elsou (1963)
Není pro mě Paříž bez Elsy (1964)
Basilejské zvony (1934)
Krásné čtvrti (1936)
Cestující z imperiálu (1942)
Aurelián (1944)
Komunisté (1949-1951)
Velikonoční týden (1958)
Blanche aneb Zapomnění (1967)
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ARBES Jakub (1840-1914)
Čechy, májovci, sci-fi
- sympatizoval s májovci, avšak neřadil se mezi ně, neboť tvořil za jiných okolností než oni
- narodil se v rodině obuvníka na Smíchově, pražském předměstí s dýmajícími komíny a
špinavou dělnickou kolonií; zažil barikády a boje revolučního roku 1848
- ve škole byl jeho spolužákem Julius Zeyer, učil jej Jan Neruda
- novinář burcujícíl svými články český národ, strádající pod rakouskou nadvládou
- od počátku podezřelý, obzvlášť když se zajímal o životní podmínky dělníků a seznamoval
české čtenáře s myšlenkami prvních socialistů
- z pozice odpovědného redaktora Národních listů často vyslýchán a nakonec vězněn v
České Lípě; poté se rozhodl, že se bude věnovat literatuře
- pokusy o básně a dramata, ale nebyl nijak úspěšný, obrat nastal po četbě Poea, Hoffmanna, Dickense a Gogola
- poslední léta téměř slepý, v chudobě a osamění jako oběť českých maloměstských poměrů
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Mravokárné románky
Moderní upíři
Zbožný Tomáš
Newtonův mozek

1954

UKŘIŽOVANÁ
Z pražského zátiší
Jedna z těch, které mne zajímaly
Agitator
Stozlatové ucho
Poslední okamžiky Máchovy
Pomeranč

Romanetto
Osudové lásky (díl 5.)
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ARISTOFANES (448-385 př. Kr.)
Antická řecká literatura
- pozvedl řeckou komedii na vysokou úroveň
- v době prudkých zápasů o moc v městské athénské demokracii měl dost možností
uplatnit svůj kritický pohled
- stál na straně umírněných demokratů a vysmíval se staromilcům i novátorům
- autor klasické řecké komedie (ze 40 dochováno 11), mnohokrát z zvítězil na soutěžích
- kritika soudobé společnosti, aristokracie, přetvářky a podlosti lidí; jako postavy žijící lidé
- typická ironie a sarkasmus, využití nejrůznějšího jazykového materiálu podle postav (bez
problémů užívá hrubých a vulgárních výrazů)
- ve svém výsměchu se nezastavují před ničím a před nikým
- zkušený pozorovatel lidí své doby

KNIHY
Acharňané (425 př.)
Jezdci (424 př.)
Vosy, o sudičství Athéňanů (422 př.)
Mír (421 př.)
Oblaka (418 př.)
Ptáci (414 př.)
Lysistrata (411 př.)
Ženy slaví Thesmoforie (411 př.)
Žáby (405 př.)
Ženský sněm (392 př.)
Bohatství (388 př.)
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ARISTOTELES (384-322 př. Kr.)
Antická řecká literatura
- filosof vrcholného období řecké filosofie, nejvýznamnější žák Platonův a vychovatel
Alexandra Makedonského; jeho rozsáhlé encyklopedické dílo položilo základy mnoha věd
- narozen na poloostrově Chalkidiki v dnešní řecké Makedonii
- ve svém díle prakticky shrnul všechno vědění starověku, obsahuje i prvky materialismu
- Poetika stanoví zásady slovesného umění, zejména pak pravidlo, že se má dramatické
dílo odehrávat na jednom místě, v jedné době a mít pouze jeden dějový proud
- svým myšlením ovlivňoval středověkou filozofii, jeho dílo přejalo křesťanství z antiky

KNIHY
Člověk a příroda
Etika Nikomachova
Terminologie
Poetika
O přátelství
O správě státu
O normách mravních hodnot

Aristoteles - Karel Berka
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ASIMOV Isaac (1920-1992)
USA, sci-fi, americká literatura po roce 1945
- vlastním jménem Izák Judovič Ozimov
- původně v Rusku (Petroviči) narozený americký profesor biochemie a autor více než 500
vědeckých, populárně vědeckých (geografie, historie), sci-fi a detektivních knih
- začínal stejně jako druhý velikán střední generace amerických spisovatelů sci-fi, Robert
A. Heinlein, publikovat v roce 1939
- začal v časopisech otiskovat povídky o robotech, později sebrané do dvou sbírek Já,
robot! a Zbytek robotů, v nichž prakticky aplikoval své tři zákony robotiky, formulované v
roce 1941 a dodnes přejímané valnou většinou spisovatelů sci-fi
- od roku 1958 opustil Isaac definitivně akademickou dráhu a od té doby byl svobodným spisovatelem, především
popularizátorem vědy

Já, robot
Ani sami bohové
Bezděčné vítězství
Ocelové jeskyně
Poslední odpověď
Věčný člověk
Nadace 01 - Nadace
Nadace 02 - Nadace a říše
Nadace 03 - Druhá nadace
Nadace 04 - Na hranicích nadace
Nadace 05 - Nadace a země
Nadace 06 - Předehra k Nadaci
Nadace 07 - A zrodí se Nadace
Azazel
Dítě času
Fantastická cesta 2
Konec věčnosti
Mluvící kámen
Nemesis
Neznámý Asimov I
Pozitronový muž
Robouniverzum 1 - Vize robotů
Robouniverzum 8 - Sny robotů
Sbohem Země
Galaktická říše 1-3
Lucky Starr 1-6
Romány o robotech 1-4
Kaliban
Povídky
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AŠKENAZY Ludvík (1921-1986)
Česko, literatura 60. let, emigrační
- český spisovatel a dramatik pocházející z židovského prostředí
- po maturitě (1939) studoval v Polsku ve Lvově slovanskou filologii
- za války působil v československém zahraničním vojsku v SSSR
- po roce 1945 působil až do začátku 50. let v pražském rozhlase, později byl spisovatelem
na volné noze
- 1968 emigroval do Německa, dál byl spisovatelem na volné noze, až do 1976 žil
v Mnichově, zemřel 1986 v Itálii v Bolzánu
- jeho ženou byla Leonie Mannová, dcera německého spisovatele Heinricha Manna (jejich
syn Jindřich Mann je režisérem)

KNIHY
Dětské etudy
Putování za švestkovou vůní
Světla zastaveného času
Milenci z bedny
Na jednom stromě (s Danou Svozilovou)
Vajíčko
Bleší twist
Busta
Černobílá pohádka
Človíček
Doktor Faustík aneb Nová hra s Ďáblem
Dušan a generál
Jak jsme si tě vymysleli
Kůže
Malá vánoční povídka
Mesačná rozprávka
Měsíční sonáta
Mouřenín
Osud
Praštěné pohádky
Proč svatý Mikuláš nosí falešný fous
Ukradený měsíc
Vzpomínka na poníka

Výroční průvodce rozhlasovou hrou
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SDÍLENÁ

FILM

AUSTENOVÁ Jane (1775-1817)
Británie, romantismus
- anglická spisovatelka, zakladatelka moderního rodinného románu v anglické literatuře
- narodila se v rodině duchovního
- studovala krátce na soukromých středních školách v Oxfordu a Readingu, další vzdělání a
vztah k literatuře získala především četbou anglických a cizích autorů
- pro úzký okruh rodiny psala již od patnácti let krátké prózy, básně i dramatické scény
- nikdy se neprovdala, po smrti otce žila s matkou a sestrou
- většinu děl několikrát přepracovávala (za života vycházela anonymně, pod jejím jménem
byla vydávána až po její smrti, kdy také dosáhla největí proslulosti)
- všechna tato díla byla také mnohokrát zfilmována
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Anna Elliotová
Emma
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PÝCHA A PŘEDSUDEK
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Pýcha a přemlouvání
Lady Susan Vernonová
Láska a přátelství
Mansfieldské panství
Northangerské opatství

ROZUM A CIT
Sandition
Návštěvy u slečny Charlotte
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