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	Úvod. Lyrika okolo roku 1900. Předzvěst modernismu. Johannes Jørgensen, Johannes V. Jensen
	Johannes V. Jensen: Digte 1906, Den gotiske Renaissance (vybrané texty)
	Mýtus o dánském úpadku. Symbolismus v próze. Johannes V. Jensen: Kongens Fald (číst první díl – ”Foraarets Død”)
	Johannes V. Jensen: Kongens Fald
Futurismus, expresionismus. Emil Bønnelycke: Asfaltens sange (výběr), Rudolf Broby-Johansen, Tom Kristensen (vybrané básně)

	Psychoanalýza, marxismus a žánr kolektivního románu: Hans Kirk: Fiskerne
	Autoři okolo časopisu Heretica (pozdní symbolismus)
	Nástup modernismus v próze i v lyrice
	Modernismus jako ideologická konstrukce; vývoj modernismu ve Skandinávii, dělení modernismu do etap a kritika tohoto dělení (H.-J. Nielsen, K. Rifbjerg, Inger Christensenová, Per Højholt)
	Poststrukturalismus – Sven Åge Madsen
	Odraz postmoderní situace v dánské literatuře (Peter Høeg, Solvej Balle)
	Dánská próza kolem přelomu tisíciletí (klíčové tendence, např. kreativní biografismus)
	Dánská lyrika kolem přelomu tisíciletí (klíčové tendence)


Popis kurzu:
Předmět zprostředkuje studentům zásadní směry dánské literatury 20. století a jejich konkrétní odraz v tvorbě klíčových autorů daného období. Absolventi kurzu by měli být schopni samostatně uvažovat o literatuře daného období a nahlížet literaturu v dějinném kontextu.
Úvodní hodiny předmětu budou věnovány tvorbě Johannese V. Jensena, v jehož díle se studenti seznámí s počátky modernismu v dánské literatuře. Posléze budou chronologicky probrány další směry, které se v Dánsku ve vymezeném období prosadily. V první polovině 20. století konkrétně expresionismus (Tom Kristensen, Rudolf Broby-Johansen) a futurismus (Emil Bønnelycke), dále se studenti seznámí s odrazem marxismu a Freudovy hlubinné psychoanalýzy v dánské literatuře (Hans Kirk) a v této souvislosti bude rozebírán i velmi produktivní dobový žánr tzv. kolektivního románu. V poválečném období se zaměříme na nástup modernismu v próze. Na tento směr budeme pohlížet rovněž jako na svého druhu ideologickou konstrukci a představíme několik pojetí jeho genealogie (H.-J. Nielsen, K. Rifbjerg, Per Højholt, Inger Christensenová). V závěru kurzu bude představen odraz teorií poststrukturalismu a postmoderny v literatuře (např. S. Å. Madsen, Peter Høeg). Poslední dvě lekce představí dánskou literaturu na přelomu tisíciletí (Helle Helle, Naja Marie Aidtová, Maja Lee Langvadová,  a další).
Při rozboru primární i sekundární literatury bude důraz kladen na historické, sociální a kulturní pozadí, v němž probírané texty vznikaly.
Předmět je zakončen zkouškou. Účast na jednotlivých hodinách kurzu je podmíněna přípravou (tzn. přečtením a nastudováním zadané primární a sekundární literatury) a účast musí být minimálně 70 %.
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