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TISKOVÁ ZPRÁVA: Vychází Literární kronika 

první republiky 

Ústav pro českou literaturu AV ČR, Památník národního písemnictví a nakladatelství Academia 

představí v úterý 16. října 2018 novou publikaci Literární kronika první republiky. Události – díla 

– souvislosti, která vychází ke stejnému datu. 

 

Prezentace pro média a veřejnost: 13.00, Dolní sál, Na Florenci 1420/3, Praha 1  

 

Reprezentativní, více než pětisetstránková kniha je určena všem zájemcům o literaturu a kulturu 

Čech, Moravy, Slovenska a Podkarpatské Rusi mezi světovými válkami. V 21 oddílech 

soustředěných vždy k jednomu roku z období 1918–1938 představuje Československo jako 

mnohonárodnostní stát, v němž literatura vznikala a byla čtena nejen v češtině, ale také ve 

slovenštině, němčině, ruštině, ukrajinštině, maďarštině či polštině, kde se na literárním dění 

podíleli nejen spisovatelé, ale také překladatelé, nakladatelé či čtenáři, kde společensky 

nerezonovaly pouze umělecké výboje či politické provokace avantgardistů, ale také mezinárodní 

bestsellery typu Remarquova románu Na západní frontě klid a rovněž produkty lokální populární 

kultury, jako byla Čachtická paní slovenského básníka a spisovatele historicko-dobrodružných 

románů Jozefa Nižnánského. 

 

Toto bohaté a rozmanité dění znázorňuje Literární kronika první republiky formou 

kaleidoskopické mozaiky literárních událostí, jak se zrcadlily v dobovém kulturním a denním tisku 

vydávaném v různých částech republiky, seznamuje čtenáře se stěžejními díly napsanými 

spisovateli ČSR, a konečně také přístupnou formou rozebírá vybrané souvislosti tehdejšího 

literárního života a knižní kultury, zabývá se například proměnami překladatelství, typografií 

a knižní grafikou, novými trendy v oblasti knih pro děti a mládež. Mezi 21 literárními díly, kterým je 

v knize věnována samostatná kapitolka, nalezne čtenář tituly české, německé a slovenské. Patří k 

nim Haškovy Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války, Měsíce Karla Tomana nebo básnická 

sbírka Františka Halase Kohout plaší smrt, ale také poezie Jána Smreka či Ladislava Novomeského, 

prózy Jégého, Mila Urbana, Franze Kafky, Hermanna Ungara a Ludwiga Windera. 

 

Kniha je určena širší veřejnosti. Obrazová složka v ní má stejnou důležitost jako výkladová. Sestává 

z více než tisíce pečlivě vybraných knižních obálek, fotografií, reklamních sdělení, karikatur, ukázek 

rukopisů a dalších dokladů vizuálního rozměru prvorepublikové literární kultury. 

Literární kronika první republiky je výsledkem spolupráce bohemistů, slovakistů, 

germanobohemistů, ukrajinistů a hungaristů, literárních vědců, archivářů, kulturních historiků 

a historiků umění z Česka i ze zahraničí. Vznikla ve spolupráci Ústavu pro českou literaturu 
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Akademie věd ČR, Památníku národního písemnictví, Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej 

akadémie vied a nakladatelství Academia. 

 

Příprava a vydání knihy jsou součástí programu Společné století 1918–2018. 

 

Petr Šámal, Tomáš Pavlíček, Vladimír Barborík, Pavel Janáček a kol.: Literární kronika první 

republiky. Události – díla – souvislosti. Praha, Academia – Památník národního písemnictví – 

Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2018, 2 svazky, 518 stran. 

 

Pro potřebu škol, knihoven, muzeí, galerií a kulturních center zpřístupní Ústav pro českou 

literaturu AV ČR současně s vydáním knihy výstavu nazvanou Literární kronika první republiky. 

Události a díla literatur ČSR 1918–1938. Výstavu lze volně stáhnout ze stránek ústavu. Její vznik 

podpořila Akademie věd ČR v rámci programu Strategie AV21. 

 

 

  

Propagace:  Veronika Havlíková havlikova@pamatnik-np.cz  mob.: 605 502 723 

Recenzní výtisky:  Marie Povýšilová povysilova@academia.cz  mob.: 774 135 606 

 

Další informace naleznete na facebookové stránce Literární kronika první republiky. 

 

Obálka a press kit s obrazovým materiálem, ukázkami a dalšími textovými podklady ke stažení 

zde. 

 

 

Další informace: 

Autoři publikace: 

PhDr. Petr Šámal, Ph.D.   samal@ucl.cas.cz   mob.: 603 519 067 

PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.  pavlicek@pamatnik-np.cz  mob.: 605 263 484 

Ing. Pavel Janáček, Ph.D.  janacek@ucl.cas.cz  mob.: 603 862 039 
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