
Německo 
 vliv na německou literaturu měl rozhodně nástup nacismu - pronásledování nepohodlných 

autorů, rasistické útoky proti židovským spoluobčanům,... 

 1935 Norimberské zákony 

 1938 Křišťálová noc 

 žádná jiná země nemá tolik spisovatelů – emigrantů jako Německo 

 

Erich Maria Remarque  - viz kapitola autorů, věnující se ve své tvorbě válečné tematice 

 

Thomas  Mann (1875 – 1955) 

 bratr Heinricha Manna 

 prozaik, esejista , nositel Nobelovy ceny za literaturu (1929) 

 pocházel z rodiny obchodníka s obilím, matka byla Brazilka – hudebnice 

 původně pracuje jako pojišťovák a následně v redakci satirického časopisu 

 do literárního světa vstupuje velice brzy (v 18. letech) a ve 24. letech se z něho téměř přes 

noc stává slavný spisovatel – díky románu Buddenbrookovi 

 za manželku si vzal dceru židovského obchodníka, se kterou měl 6 dětí – řada z nich se též 

proslavila 

 nicméně 20 let po jeho smrti se podle jeho soukromých deníků ukázalo, že byl bisexuálem 

 před hrozícím nacismem byli  s bratrem donuceni k emigraci do USA 

 umírá v 80. letech ve Švýcarsku 

Tvorba:  

 soustředil se hlavně na podrobný obraz německé společnosti – zejména patricijským 

vrstvám 

 proslavil ho román Buddenbrookové: o postupném úpadku měšťanské rodiny 

Buddenbrookových z Lübecku,  líčí na osudu několika generací vzestup a pád jejich rodinné 

firmy (založené roku 1768) v letech 1835–1876. Vyprávěno chronologicky. Autobiografické 

prvky.  

 Následovala řada novel, v nichž častým tématem je vztah k umění, který se často u hlavního 

hrdiny probouzí ve chvíli  s nějakou , kdy je tělo oslabeno nějakou nemocí. 

 Novely:  

Kouzelný vrch – hlavní hrdina, Hans Castorp, navštěvuje přítele v sanatoriu, protože má 

tuberkulózu a shodou okolností mu je zjištěna stejná nemoc. Těžiště příběhu spočívá v Hansových 

úvahách nad životem, které jsou nemocí vyvolány.  

(inspirací příběhu se mu stala nemoc jeho vlastní ženy, která v roce 1905 onemocněla tuberkulózou) 

Smrt v Benátkách, Mario a kouzelník, Doktor Faustus, Josef a jeho bratři 

 

Heinrich Mann (1871 – 1950) 

 Studoval v Berlíně a Mnichově. 

  odsoudil válku a postavil se za demokracii (toto vedlo k roztržce mezi ním a jeho bratrem – 

později i Thomas demokrat).  

 Roku 1933jeho knihy byly nacisty zakázány a ničeny, téhož rokuemigroval do Francie. 

 V roce 1935 získal československé státní občanství. Od roku 1940 žil v USA, kde i zemřel 

 Protože byl československý občan, byly jeho ostatky převezeny z USA do Prahy, a odtud po 

10 letech do NDR. 

 velice aktivní v antinacistickém hnutí – účastnil se mnoha protinacistických akcí (kongresů, 

konferencí, atp.). Roku 1950 byl zvolen prezidentem Akademie umění NDR, ale do Evropy 

se z USA již nikdy nevrátil. 

 



Tvorba: 

 vliv naturalismu, expresionismu a kritického realismu 

 ve světě ho proslavil hlavně román Profesor Neřád - satira, v níž hlavní představitel 

profesor Raat (profesor latiny a němčiny) pronásleduje  své studenty za jejich mravnostní 

prohřešky, sám si poté vezme ženu, která si otevře nevěstinec. Nevěstinec  se stává 

„doupětem“ orgií  pánů z vyšší německé společnosti. Nakonec je  na popud jednoho ze 

studentů uzavřen policií.  

Román patří k nejkritičtějším dílům Manna. Jeho vydání vyvolalo prudkou vlnu nevole v 

příslušných německých kruzích, které se v románu poznaly (maloměstské „elity) 

(zfilmováno pod názvem Modrý anděl) 

 biografie: Mládí krále Jindřicha IV.  

                 Zrání krále Jindřicha IV. - historická alegorie nacistického Německa 

 Lidice – protestem proti nacistickému vyvraždění Lidic1 (napsáno bez znalosti reality, česká 

emigrace ho přijala nepříznivě, do češtiny dodnes nepřeloženo). 

 

Lion Feuchtwanger ((1884 – 1958) 

 prozaik, dramatik, překladatel židovského původu 

 pocházel z rodiny židovského továrníka 

 vystudoval germanistiku, filozofii a antropologii v Mnichově a Berlíně 

 procestoval Itálii a Francii 

 založil vlastní časopis Der Spiegel a působil jako divadelní kritik 

 osobním přítelem Bertolta Brechta, společně organizovali řadu protifašistických kongresů 

 po nástupu nacismu k moci donucen emigrovat do Francie – jeho knihy v Německu veřejně 

páleny 

 1937 navštívil SSSR a na zpáteční cestě se zastavil v Praze, kde měl naplánovanou 

přednášku. Byla však policejně zakázána. 

 1940 donucen k odchodu do USA, kde i r. 1958 umírá. 

Tvorba: 

 zaměřena na historické romány s židovskou tematikou – mají nadčasovou platnost – 

tematika antisemitismu je aktuální jistě dodnes 

 ve své tvorbě vycházel pečlivě z historických pramenů, ale v díle je použil volně, velice 

rafinovaně, jeho záměrem bylo postihnout síly, které rozpohybovaly události dané doby.  

Žid Süss  -  první román, získal jím  slávu. Vypráví o židovském finančníkovi, který dosáhl 

nejvyššího postavení ve společnosti, nakonec je ale kvůli závisti ostatních popraven. 

Židovka z Toleda  - román, který se odehrává ve španělském středověku – střet křesťanství s 

muslimským a židovským světem 

Lišky na vinici -  děj je zasazen do doby před Velkou francouzskou revolucí (postavy Ludvík VI., 

Marie Antoinetta, Josef II.,...) 
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Bláznova moudrost – životopisný román o J.J.Rousseauovi 

Goya – o slavném španělském malíři na přelomu 18. století 

 

Hermann Hesse ( 1877 – 1962) 

 německo- švýcarský spisovatel – prozaik, básník a esejista, nositel Nobelovy ceny za 

literaturu (1946) 

 pocházel z rodiny křesťanských misionářů v Indii, ale nehodlal své rodiče následovat, 

nicméně ho tato zkušenost ovlivnila v jeho mentalitě a myšlení 

 před 1.sv.válkou podnikl cestu do Indie a Indonésie, kde původně hledá útěchu ve před 

Západním světem ve východním náboženství. Nicméně „klid“ nenachází - spíše uvědomil, 

že je jako člověk Západu odlišný a že pro něj příslovečné světlo z Východu není řešením, 

protože ho musí hledat v sobě. 

 poměrně klidný spisovatelův život ukončen 1. světovou válkou, kterou zásadně odmítal -  

stal se „vlastizrádcem“ za protinacistický článek. Rozpadá se mu manželství – jeho 

manželka onemocní schizofrenií, ztrácí vlastního otce, jeho nejmladší syn vážně onemocní. 

Hledá pomoc v psychoanalýze. (Psychoanalýzu pak začal hlouběji studovat, protože ji 

chápal jako obecně použitelný nástroj pro pochopení rozporných nebo skrytých motivací 

lidského jednání.) 

 rozvádí se, následně ještě 2X ženatý 

 následně se dostává za svá díla na „černou listinu“ spisovatelů, proto některá jeho díla 

vydána ve Švýcarsku 

 za 2. světové války veřejně nevystupoval proti nacismu, ale pomáhal židovským uprchlíkům 

ve Švýcarsku 

 Po druhé světové válce se věnoval psaní poezie a vzpomínkových próz 

Tvorba:  

 díla často řeší otázku: „ jak žít v odcizeném světě, v němž se rozpadly klasické humanistické 

tradice“? 

 Tvorba ovlivněna myšlenkami buddhismu, hinduismu a taoismu – nečekaná popularita v 60. 

a 70. letech v době Hippies a hnutí New Age 

 Jeho knihy jsou čtenářsky náročné 

Stepní vlk – román, nejslavnější autorova kniha, který reaguje na krizi soudobé evropské civilizace, 

v níž přestaly platit hodnoty humanismu. Hlavní hrdina – Harry Haller – který je přezdíván pro 

svůj samotářský způsob života „stepní vlk“ - autor popisuje rozpolcenost jeho osobnosti, kterou si 

autor vysvětluje tím, že jedinec je složen z mnoha dílčích osobností , které v jeho psychice prosazují 

„své vlastní zájmy“.  

Siddhártha  - báseň v próze 

Hra skleněných perel – dílo, za nějž dostal Nobelovu cenu za literaturu.  

Narcis a Goldmund – román ze středověku 

 



Pražská německá literatura 

 Termínem pražská německá literatura se označují německy píšící spisovatelé, 

básníci a žurnalisté žijící a tvořící v Praze (proto se také někdy označují termínem 

„pražští Němci“) zejména od konce 19. století do druhé světové války.  

 K členům pražské německy hovořící literární obce patřili v té době Franz Kafka, 

Max Brod, Egon Erwin Kisch, Johannes Urzidil a další.  

 osobně se přátelili, scházeli,získali si  světovou proslulost 

 vzhledem  k tomu, že většina z nich pocházela z židovských rodin, tak museli z Čech 

v době okupace odejít. Po ukončení války se někteří z nich vrátili.  

 

Franz Kafka (1883 – 1924) 

 narodil se v Praze, strávil v ní většinu svého života 

 sourozenci všichni zemřeli v koncentračních táborech, kdyby se Kafka dožil války, tak 

by též pravděpodobně zemřel, ale jeho život ukončila tuberkulóza 

 se svým otcem neměl dobrý vztah, prý ho tyranizoval – vliv na jeho dílo (pocit 

bezmoci, úzkosti,...) 

 vystudoval práva a pracoval jako úředník 

 začínal s tvorbou psaním povídek – perfekcionista – k sobě velice tvrdý - byl, jako 

jeho hrdinové, depresivní, nešťastný, nenápadný a slabý. Cítil se být životním 

ztroskotancem a nepochopený.Lidem se vyhýbal,jeho přáteli byli Max Brod, Franz 

Werfel a několik dalších německo-židovských intelektuálů– knižně vydal jen malou 

část své tvorby, zbytek vydal jeho přítel Brod po jeho smrti 

 poměr k ženám byl více než komplikovaný. Sex považoval za cosi nečistého a nazýval 

jej „trestem za lásku“.V jeho dílech je sexuální vztah často spojován s nízkostí, vinou 

či špínou. Přesto navázal vztahy s několika ženami – nejznámější je Milena Jesenská, 

která se zasloužila o jeho překlady do češtiny – 1.překladatelka 

 poslední léta svého života strávil v sanatoriích, zemřel na tuberkulózu v Rakousku 

 pohřben na židovském hřbitově (Strašnice) 

 v závěti napsal, aby jeho nevydaná tvorba byla veřejně spálena, naštěstí se tak nestalo 

Tvorba: 

 považován za předchůdce existencionalismu 

 Stěžejní část Kafkova díla byla za jeho života téměř neznámá, publikoval jen několik 

povídek. Proslulým autorem se Kafka stal až po své smrti, zejména po 2. světové 

válce. 

  Důležitými motivy jeho tvorby jsou pocity vyřazenosti a izolovanosti. V kontrastu s 

tím je často humorné a ironické líčení. Dalším podstatným rysem tvorby jsou 

hrdinové, kteří se stávají předmětem ponižování. Ukončení příběhů jsou zpravidla 

tragická a bezvýchodná. 

Proměna – povídka, Řehoř Samsa – obchodní cestující, který živí svou rodinu a přes noc se 

promění v hmyz (popsáno v jedné větě), v díle jsou popisovány Ř. Pocity, jak se s proměnou 

vyrovnává, nejdříve se to snaží před rodinou utajit, ale je odhalen a nakonec umírá žalem a na 

zranění 

- Proměna obsahuje typické kafkovské prvky jako pocit bezvýchodnosti (přestože Řehoř do 

konce doufá v jakýkoli pozitivní zvrat svého osudu), absurditu (svou proměnu přijal Řehoř s 

klidem), komicko-tragické momenty (otec bojuje proti Řehořovi házením jablek) i humor. 

Proměna je dokonce často považována za jedno z nejhumornějších Kafkových děl, jednak 

využíváním kontrastu racionálního uvažování a absurdní situace proměny v hmyz, jednak 

užitím paradoxních slovních spojení typu: …„a už klepal na jedny z postranních dveří otec, 

slabě, ale zato pěstí.“ 

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


Proces – román vydaný až po Kafkově smrti, vydal ho Max Brod 

 Josef K. Je ve den 30 -tin obviněn neznámým soudem, nikdy se nedozví proč, je 

opakovaně předvoláván k podivným výslechům, Josef K. Se necítí vinen, považuje 

obvinění za nesmyslné, snaží se soud ovlivnit, vše marně, po roce je odveden do lomu 

a tam je zabit. 

 

Zámek – hlavní hrdina zeměměřič K. Se snaží o přijetí do zámeckých služeb, ale umírá 

(verze Maxe Broda) dříve než se mu to podaří. Absurdita románu spočívá ve snaze o zdánlivě 

jednoduchou věc, kterou ale nelze ani s vynaložením sebevětšího úsilí splnit - pojednává o 

tragické srážce jednotlivce s nepochopitelnou byrokratickou mašinerií. 

Nedokončeno. 

 

Amerika (Nezvěstný) – hlavním hrdinou je 16letý chlapec, který hledá své místo v životě , 

nedokončeno 

 

Max Brod (1884 – 1968) 

 významný pražský židovský, německy píšící spisovatel, překladatel a skladatel. 

Zasloužil se o publikování literární pozůstalosti Franze Kafky a významnou měrou 

přispěl k jeho celosvětové proslulosti. Dále nese zásluhy na šíření české kultury (zejm. 

díla Leoše Janáčka a Jaroslava Haška) v zahraničí. 

 S Kafkou blízkými přáteli, setkali se na univerzitě (též vystudoval práva), poté se 

téměř denně scházeli, pomáhal mu z jeho depresivních stavů, podporoval ho v tvorbě 

 před 1.sv.válkou začal silně pociťovat své židovské kořeny, oženil se s židovkou a 

1939 emigroval do Palestiny, později Izrael, kde pobýval až do své smrti 

Tvorba:  

 na rozdíl od Kafky byl úspěšný už od svých počátků (24 let) – expresionista 

romány Boj za pravdu 

              Galilei ve vězení 

teoretická pojednání: Leoš Janáček : život a dílo 

                                   Pohanství, křesťanství  a židovství 

 

Egon Erwin Kisch (1885 – 1948) 

 ortodoxní žid, novinář  „zuřivý reportér“, autor krátkých próz 

 přesvědčený komunista – ale na jeho práci se to neprojevovalo, snažil se být 

objektivním reportérem 

 vystudoval techniku, germanistiku 

 aktivně se účastnil 1.sv.války 

 po válce aktivně spolupracoval s J. Haškem, hlavně žurnalistice 

 1922 odchod do Berlína, píše pro  LN  jako zahraniční reportér 

 1939 odchod do USA, poté do Mexika 

 1946 se jako težce nemocný vrací do Prahy, plánoval knihu o poválečném ČS, ale 

nestihl to 

Tvorba 

 tvůrce moderní reportáže, autor prózy s kriminalistickou tematikou 

 Pražský pitaval - povídky 

 Tržiště senzací – autobiografie 

 

Franz Werfel (1890 – 1945) 

 rakousko český spisovatel, přední představitel expresionismu 



 pocházel z židovské rodiny, narodil se v Praze – ortodoxní židovských 

 osobně se přátelil s Brodem a Kafkou 

 1938 odchod do Francie (předtím pobýval často ve Vídni, vzal si vdovu po G. 

Mahlerovi) – později odchod do USA – kde obdržel americké občanství 

 zemřel na infarkt v BH 

 

 

Tvorba: 

 přední představitel expresionismu 

romány: Sjezd abiturientů 

              Čtyřicet dnů 

             Píseň o Bernardetě 

             Bledě modré ženské písmo 

drama:  Kozlí zpěv 

             Zrcadlový člověk 

Básnické sbírky: Jsme 

                            Den soudu 

                            Přítel lidu 

 

Gustav Meyrink (1868 – 1932) 

 původně pocházel z Vídně, do Prahy se dostal díky své matce – herečce 

 autor řady povídek, proslavil se románem Golem 

 


