Generace buřičů

tendence překonat individualismus, sblížit literaturu se životem; vliv anarchismu (úsilí o neomezenou svobodu člověka, odmítnutí autority státu), antimilitarismu (hnutí odmítající válku), civilismu (oslava moderní techniky a civilizace) a vitalismu (oslava života, přírody; radost, citové a smyslové prožitky); odpor k společnosti, pesimismus đ buřičství đ skupina tzv. anarchistických buřičů – dočasně spojeni negací soudobé společnosti; časopis Nový kult (1897–1905), založen S. K. Neumannem; pak hledání nových cest a životních jistot, např. v přilnutí k rodné zemi (K. Toman), ve vitalismu (F. Šrámek), v socialismu (S. K. Neumann); originální sociální poezie (P. Bezruč), satira a skepse (V. Dyk, F. Gellner);
další dočasná skupina výrazných individualit uměleckých a literárních – kolem Almanachu na rok 1914 - odmítnutí individualismu a symbolismu, obrat k světu moderní civilizace (S. K. Neumann, K. Čapek, O. Theer, O. Fischer, P. Křička, malíři J. Čapek, V. Špála, E. Filla aj.)

Viktor Dyk 
(1877–1931) 
básník, dramatik, prozaik – největší ironik, romantik, reflexivní lyrik; právník a politik

a)	poezie – výraz negace, vzpoury, skeptických nálad (po potlačení hnutí Omladiny), odmítavý individualistický postoj
 –	sbírky A porta inferi, Síla života, Marnosti – osobitý výraz: ironie, sebeironie, aforistická a epigramatická úsečnost, sevřenost, vyhraněná pointa i paradox; výrazný rým; vliv symbolismu a macharovské útočné kritičnosti
–	sbírky Satiry a sarkasmy, Pohádky z naší vesnice – satiry na politický a společenský život v Čechách, ironicky komentuje dobové dění, prodejnost politiků
–	skladba Milá sedmi loupežníků – balada o lásce, žárlivosti, zradě a pomstě; vliv tradic romantické literatury o odbojných vyděděncích, vyslovení prožitku mládí, úsilí zbavit se pout a dobových konvencí; vliv anarchismu; lyrické postavy, dialogizovaná forma, kult vášně a síly
–	sbírky Lehké a těžké kroky, Anebo, Okno, Poslední rok = tzv. ”válečná tetralogie” – inspirovány 1. světovou válkou; základní téma: myšlenka národa a státní samostatnosti; výzvy k odvaze, činu đ vliv na národní sebevědomí v době vzniku sbírky i později; obavy o osud národa
	např. b. Země mluví – zákl. myšlenky jednotlivých strof: těžký osud lidí, utrpení; odsouzení lhostejnosti a nečinnosti; výzva k obraně vlasti, k boji za svobodu; 
      budoucnost je v rukou národa:
 	”Chraň si mne. Haj si mne. V moci tvé všecko:
	aby ztroskotala loď, anebo přistála.”
	varování před zradou; povinnost občana bránit zemi, jeho zodpovědnost i za příští generace;
	nutnost oběti – zrada je zkázou národa đ závěr:
 	”Opustíš-li mne, nezahynu.
	Opustíš-li mne, zahyneš!”
–	alegorická sbírka Devátá vlna – rozpor ideálů a skutečnosti, melancholie, předtucha smrti
 b)	próza, např. novela Krysař – podle staré německé pověsti o krysaři, který zachránil město Hammeln od krys, ale nedostal sjednanou odměnu, proto zavedl zvukem píšťaly obyvatele do propasti – pomstil se za jejich lakotu; neštěstí přežili jen blázen a nemluvně – symbolický význam: oslava toho, co popírá rozum (dítě ho ještě nemá, blázen ho už ztratil); autorovo vyjádření odporu k malosti, vzpoura proti ní; dramatizace novely E. F. Burianem v D40
 c)	drama, např. Zmoudření dona Quijota; vliv symbolismu; osobitě přetvářená látka Cervantesova románu – tragický příběh o neřešitelnosti rozporu mezi snem a skutečností; ztráta iluzí = zmoudření, které však člověka zabíjí (ztrácí smysl života); autorova touha po vyplnění snů a po kráse vtělena do postav osamocených, bouřících se jedinců (donkichotský zápas za ideál)
 
 

František Gellner
 (1881–1914) padl v prvním roce války; kreslíř, karikaturista a ilustrátor, žurnalistický satirik, básník a prozaik; bohémský způsob života (anarchistická revolta)
–	sbírky Po nás ať přijde potopa! a Radosti života – doklad antiliterárního stylu:
 
	-	využití dobových forem lidové zábavy (kuplety, šansony)
	-	pravidelný verš, forma popěvku, písně (refrény)
	-	blízkost k hovorovému, prozaickému sdělení
	-	neobrazné vyjadřování, převážně přímé pojmenování (= odlišnost od symbolistů)
	-	obraz velkoměsta (kavárny, noční podniky, hospody) đ odpor k měšťáckému světu, falešné morálce a pokrytectví
	-	zdánlivě cynický výsměch, ironie, pamfletický útok (zastírá touhu po silném citu a bolest, hořkost, zklamání, rezignaci)
 
		”Já držím pohár ve své dlani,
		jenž čeká na rty člověka.
		Já držím pohár ve své dlani:
		své srdce, které přetéká.”
		(b. Přetékající pohár, sb. Po nás ať přijde potopa!)
 
	-	otevřenost až šokující, věcnost, racionální pohled (vliv Havlíčka, Machara)
	-	forma osobní zpovědi đ lyrický hrdina (neúspěšný student, bohém, piják)
 
		”Má řeč je hrubá jako můj smích
		a jako moji známí.
		A alkohol (to myslil bych!)
		jemnosti nepřidá mi.”
		(b. Což, páni spisovatelé, sb. Radosti života)
 
 
Fráňa Šrámek 
(1877–1952) 
básník, prozaik a dramatik
« Sobotka, gymnázium v Písku a Roudnici, vojenská služba v Českých Budějovicích đ odraz v tvorbě; vězněn za antimilitaristické postoje; v 1. světové válce na frontě v Itálii, Haliči a Rumunsku; hluboký vztah k rodnému kraji
 a)	poezie
	sbírka Života bído, přec tě mám rád – básníkův vztah k životu, provokující buřičství, výsměch (vědomí neuskutečnitelnosti životních ideálů, nutnost přizpůsobit se)
	–	b. Curriculum vitae, b. Píšou mi psaní - rebelantská píseň, humor a ironie:
 
		”Voják je voják,
		musí bojovat –
		vloží k líci pušku,
		vezme si na mušku
		třeba vlastní srdce své,
		oh, srdce své.”
 
		”... já jsem rezervista,
		básník anarchista,
		zpívám si a proklínám,
		oh, proklínám.”
 
	sbírka Modrý a rudý – anarchistický útok na společnost, na rakouský militarismus;
	b. Raport – forma vojenského hlášení; paralela: umírající voják a umírající kůň đ protiválečný protest
 
	V obou sbírkách: osobitý, prostý jazyk, veršová písňová forma
 
	sbírka Splav – milostná lyrika (poezie mládí a lásky), vyjádření vztahu člověka k přírodě, radost ze života, ale i odraz válečných hrůz; oslava domova a rodného kraje; lyrika zpěvná, prostá, citová, vliv vitalismu
 
	”Těch neznám slov, jež řekl bych a plakal.
	Však zahrádku mám krásnou, z růží sad,
	a kdyby vás tam někdy v noci slavík vlákal,
	tam z oněch slov je růží sad.
 
	Snad máte hvězdy radši. Umru rád,
	sad růží mých se v louky hvězdné změní.
	Však umřít nedejte mi. Není, ach není
	slov krásnějších, než našeptá vám z růží sad.”
	(b. Čtrnáctiletý)
 
	sbírka Rány, růže – verše z doby konce 1. republiky a okupace – vlastenectví, odpor k fašismu
 
b)	próza
	–	povídkový soubor Prvních jedenadvacet – námět ze života buřičů, ztroskotanců, společensky deklasových, ale citlivých lidí; kritika a ironie
	–	impresionistický román Stříbrný vítr – příběh dospívajícího studenta Jan Ratkina, střetnutí s pokryteckou měšťáckou společností a morálkou đ jeho vzpoura proti ní (čistota, křehkost mládí × nepochopení a necitelnost dospělých);konflikt lze překonat jen díky hlasu ”stříbrného větru” = symbol věčného mládí a naděje;
	rysy impresionismu: postavy bez pevných rysů, dvojznačné, tajemné; uvolněná dějová stavba – řazení detailů a epizod, zachycení dojmů, smyslového vnímání; postižení citové atmosféry, odstínů nálady; lyrizace prózy; snovost a neurčitost
 
	vitalistický román Tělo – chvála plného života (× válka, která ničí štěstí lidí); ženský protest proti válce
	povídky Žasnoucí voják – o tragédiích vojáků, nesmyslnosti války
 
c) drama, zvl. impresionistické
	Léto – lyrická oslava mládí a lásky (Jeník Skalník a Stázka) v kontrastu s měšťáckým světem, koketérií a nudou intelektuálů; lyrická atmosféra horkého letního večera
 
	Měsíc nad řekou – pocit rezignace a stesku stárnoucí generace; dějiště – malé město (zřejmě Písek) při sjezdu abiturientů; ironický úsměv nad někdejšími životními plány, vyrovnanost a smír × svět jejich synů a dcer (rozhovor Villyho a Slávky) – nadšení, okouzlení; zachycení nálady okamžiku, působivost základní scenérie (viz titul) na city člověka
 
Šrámkův přínos: smyslová obraznost, impresionismus a vitalismus, oslava prostých životních hodnot
 
 
Karel Toman 
(1877–1946) básník, redaktor Národních listů
 –	ač předkové byli rolníci, jako by se narodil tulákem; vliv anarchismu – bohémský život (nedostudoval práva, neschopen se podřídit); dobrodružné toulky po celé Evropě – nespokojenost se světem omezujícím člověka, projev vzdoru; v cizině si uvědomil svou náležitost k rodné zemi đ návrat, cesta k smíru a harmonii, chvále života
–	dílo nepříliš rozsáhlé (7 sbírek), ale vzácně dokonalé, trvale kvalitní; úzkostlivá, přísná autokritika, tvůrčí kázeň, hutnost výrazu; vznik lyriky z hlubokého osobního prožitku
 –	sbírka Pohádky krve – vliv dekadence a symbolismu; subjektivní ladění; láska k ženě, k životu × kritika měšťáctví; b. Píseň – významové a zvukové složky v dramatickém napětí: obraznost, kontrasty × melodická stavba, písňové prvky – báseň je zpěvem (kantiléna – i mstivá)
 
–	sbírka Torzo života – lyrika erotická a revoltující, počátek boje s individualismem, o životní aktivitu; sen o svobodném životě, soucit s trpícími, harmonizující tendence i ve formě výpovědi (rytmus, melodičnost, přesný rým)
 –	sbírky Melancholická pouť a Sluneční hodiny
 –	prožitky z cest, tulácká zkušenost, sociální motivy i touha po domově; boj se smutkem
 –	sbírka Verše rodinné a jiné – převaha harmonie
 –	vrchol tvorby – sbírka Měsíce – 12 básní s obrazy proměn přírodního dění a lidské práce; oslava domova, syntéza reálného a symbolického obrazu skutečnosti; b. Září – spojováno se svátkem sv. Václava đ závěr:
 	”Svatý Václave,
	nedej zahynouti
	nám ni budoucím”
 –	sbírky Hlas ticha a Stoletý kalendář – z obd. meziválečného; osudy lidí, koloběh života; b. Vlastní podobizna – odhaluje podstatu buřičství Tomanovy poezie: motiv hlubokého lesa, v něm vyvěrá zpěvavý pramen; motiv světla rodícího se z tmy a motiv života, tiché a zádumčivé písně, motiv snu zástupů, který mu v srdci zpívá
 Tomanův přínos:
-vyjádření hloubky prožitku, vývoj od bohémství, tuláctví a neklidu k harmonii, přilnutí k rodné zemí; zhuštěný, strohý výraz
 
 Stanislav Kostka Neumann 
(1875–1947) básník, prozaik, publicista, překladatel, politik
 –	složitý básnický vývoj od dekadence a symbolismu přes anarchismus, civilismus, naturismus, účast v poválečné avantgardě až ke komunismu, proletářské poezii, dogmatickým stalinským postojům v 2. pol. 30. let a k protifašistickému hnutí; redaktor časopisu Nový kult (anarchisté), Červen (proletářští básníci) aj., spoluredaktor Almanachu na rok 1914
 Dílo
 1)	vstup do literatury – sbírky Jsem apoštol nového žití, Apostrofy hrdé a vášnivé, Satanova sláva mezi námi – vliv symbolismu, dekadence, satanismu
	b.	Vypučel jsem nad bahna – abstraktní alegorie, individualismus, dekadentní nálada, stylizace do postavy Satana = symbol síly, pýchy, vzpoury, ale i pozemskosti, života, radosti a krásy
 	sbírka Sen o zástupu zoufajících – cesta od individualismu k lidské společnosti, od symbolů ke konkrétním pojmenováním; obraz velkoměsta, každodenního všedního života, lidské radosti (Whitmanův vliv – civilismus)
 	sbírka Kniha mládí a vzdoru – projev anarchismu
 2)	Odchod na Moravu (Řečkovice, Bílovice u Brna) – mezník v tvorbě: důvěrné poznání přírody a oslava člověka – sbírka Kniha lesů, vod a strání – přírodní a milostná lyrika (vliv vitalismu, naturismu);
	forma básní – parafráze modliteb, např. b. Vstupní modlitba nebo Jarní zvěstování:
 	”Zdrávas, země,
	plná milosti,
	požehnaná jsi mezi světy,
	země,
	požehnaný plod života tvého
	člověk”
 	totéž i v publicistice – fejetony S městem za zády, programová stať Ať žije život! a sbírka Láska
 3)	sbírka Nové zpěvy – oslava civilizace, techniky, moderního života, velkoměsta; vliv civilismu;
	= novost tematická, nová umělecká forma – whitmanovský volný verš, nová obraznost: prolínání přírodních a civilistních motivů, např. skřivan jako pracující pilka (b. Skřivan), rotačka přirovnána k důstojnému slonu (b. Chvála rotačky)
 4)	sbírka Rudé zpěvy – proletářská poezie; agitační, revoluční, politická lyrika; adresné apostrofy (oslovení), strohá údernost politických výzev (revoluční hesla), náboženské symboly, ale politický obsah
	přívrženec zásad socialistického realismu đ sbírky Srdce a mračna (obdiv k SSSR), Sonáta horizontálního života (varování před fašismem, odraz španělské občanské války, básníkova polemika s Halasem – b. Staří dělníci); polemický pamflet proti francouzskému spisovateli André Gidovi – Anti-Gide neboli optimismus bez pověr a iluzí
 5)	tvorba za okupace đ sbírky Bezedný rok (reakce na Mnichov), Zamořená léta (obraz války, okupace) – vyšly po válce
 6)	populárně odborná próza historická – knižní cykly Dějiny lásky, Dějiny ženy, Francouzská revoluce; román Zlatý oblak (oslava lásky, života ve volné přírodě)
 
 
Petr Bezruč 
(1867–1958) 
– syntéza všech proudů poezie přelomu století – realistického, symbolistického, impresionistického i sociálního
« Opava, syn slezského buditele Ant. Vaška
 autor jediné básnické sbírky Slezské písně (první básně v časopise Čas, pak soubor Slezské číslo); obraz sociálního a národnostního útisku na Ostravsku (b. Zem pod horami), výzva k odboji; bída havířů, beskydských horalů, ovdovělých žen a sirotků; útisk uhlobaronů a jejich pomahačů: německá škola, polský kostel, odrodilci (Bernard Žár), krčmáři a lichváři
 úvodní báseň Červený květ – obraz kaktusu s jediným rudým květem = symbol vzpoury, vlastního osudu (bez lásky), nebo obraz jediné sbírky
 nový typ sociální balady: b. Maryčka Magdónova (citová účast básníka na krutém osudu – refrén), b. Kantor Halfar - autor svědkem krutého příběhu učitele, který vzdoroval odnárodňování, učil česky
 básníkova autostylizace:
 	b. Já (věštec, mluvčí slezského lidu, lidový bard, šílený rebel), b. Ty a já, Horník, Ostrava (výraz vzdoru, nenávisti)
 	”přijde den, z dolů jde plamen a dým,
	přijde den, zúčtujem spolu!”
 	b. Škaredý zjev (vliv dekadence), Kdo na moje místo?, b. Jen jedenkrát (paralela: nešťastný osud země a osud básníkův)
	intimní lyrika – b. Labutinka aj.
 samostatná skladba (po odmlčení) Stužkonoska modrá – vzpomínky na mládí, kritika poměrů v 1. republice
 Bezručův přínos:
-	prolínání lyričnosti, epičnosti a dramatičnosti, ironie, útočnosti i melancholie, intimního a společenského, subjektivního a objektivního, symbolického a realistického vyjádření đ originální, celistvý tvar, zdroj sociální poezie
-	souvislost s tvorbou Erbena, Nerudy, Vrchlického (balada), Čecha (vlastenectví, sociální motivy), Machara (realistické obrazy, ostrá kritika), Sovy a Březiny (obraznost, symbolismus, impresionismus v obraze přírody), Gellnera, Tomana a Šrámka (písňový pamflet, útočnost, revolta, provokace)
-	jazyk – nářeční prvky (lašská slova kopalna, robit, vráz)
-	forma – obsahová hutnost đ krátké, úsečné verše; rým, převaha daktylského rytmu; vzrušené apostrofy, hyperbola, otázky, výsměšná ironie
 






