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HEINRICH MANNHEINRICH MANN
(27. března 1871, Lübeck – 12. března 1950, Santa Monica, USA27. března 1871, Lübeck – 12. března 1950, Santa Monica, USA)
 německý spisovatel
 bratr Thomase Manna 
 Leonie, jediná dcera Heinricha Manna, byla provdána za českého 
  spisovatele Ludvíka Aškenazyho
 roce 1935 získal československé státní občanství 
 počátky jeho tvorby byly ovlivněny naturalismem, jeho pozdější 
  tvorba byla ovlivněna expresionismem, ke konci života se přiklonil 
  ke kritickému realismu



  

DÍLO DÍLO                                                                                                                                                   Heinrich MannHeinrich Mann

PROFESOR NEŘÁDPROFESOR NEŘÁD
 zfilmováno pod názvem Modrý anděl – román o maloměstském 
  tyranovi, středoškolském profesoru Raatovi – Unratovi
 vykreslil v postavě Neřáda "zdivočelého maloměšťáka", který od 
  nejkrajnějšího šosáctví dovede přejít k nejzazší anarchii
 ukázka využití jazyka ke karikatuře osoby – archaický jazyk, ...



  

THOMAS MANNTHOMAS MANN
(6. června 1875, Lübeck – 12. srpna 1955, Curych, Švýcarsko6. června 1875, Lübeck – 12. srpna 1955, Curych, Švýcarsko )
 německý prozaik a esejista
 Nobelova cena za literaturu – 1929
 humanista, který varoval před nástupem nacismu
 1933 -  opustil s ženou Katiou přes Paříž Německo a uchýlil se do 
  exilu ve Švýcarsku
 1936 získal československé státní občanství a cestovní pas
 1938 – odjezd do USA – 1940 občan USA
 po II. sv. válce se vrátil do Evropy - od roku 1952 žil ve Švýcarsku
 1947 vydal své nejznámější dílo, román Doktor Faustus 



  

LION FEUCHTWANGERLION FEUCHTWANGER
(7. července 1884, Mnichov – 21. prosinec 1958, Los Angeles7. července 1884, Mnichov – 21. prosinec 1958, Los Angeles)
 německý židovský romanopisec dramatik a překladatel 
 1912 se oženil a o dva roky později byl internován do Tunisu
 uprchl do Německa, žil v Mnichově, psal protiválečné básně a 
  překládal indická, řecká a španělská dramata
 z let 1918 - 1919 se datuje jeho přátelství s Brechtem
 od roku 1925 do roku 1933 žil v Berlíně, po nástupu Hitlera  
  emigroval do Francie
 1937 navštívil SSSR, při cestě z Moskvy se zastavil v Praze, jeho 
  chystaná přednáška však byla policejně zakázána
 roku 1940 byl ve Francii internován a jen s velkými potížemi se 
  dostal za hranice a posléze do USA
 od roku 1941 žil v Kalifornii



  

DÍLO DÍLO                                                                                                                                                 Lion FeuchtwangerLion Feuchtwanger

OŠKLIVÁ VÉVODKYNĚOŠKLIVÁ VÉVODKYNĚ
 příběh Markéty Korutanské, manželky bratra Karla IV.
 podle Feuchtwangera autor historických románů ví, že „síly 
  uvádějící národy do pohybu jsou dodnes stejné od doby, co 
  existuje zaznamenávaná historie. Postihnout tyto zákony 
  je patrně nejvyšším cílem, jehož může historický román 
  dosáhnout.“ 
 autor historického románu „chce vylíčit přítomnost, nehledá v 
  historii popel, ale oheň“ 

Německý badatel Wieser zkoumáním pramenů dospěl 
nedávno k názoru, že hanlivými přívlastky "Pyskatá" 
či "Otlemená" byla Markéta zahrnuta až autory 
mnohem pozdějšími, tedy těmi, kteří ji nikdy neviděli, 
a navíc, jak se zdá, ještě neprávem. "Vévodkyně byla 
ve skutečnosti ženou s výraznými atributy ženství," 
píše doktor Wieser. 

Skutečný portrét 
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