Moderní směry v poezii 90.let 19.století

prohloubení krize politické (nedořešen boj za politickou svobodu národa, sociální rozpory) ð rozchod kultury s vládnoucí společností, pocity hořkého zklamání a osamocenosti ð program negace dosavadních společenských a uměleckých ideálů
 
mladá generace spisovatelů vystoupila s Manifestem České moderny (1895)
J. S. Machar, A. Sova, O. Březina, V. Mrštík, J. K. Šlejhar, F. V. Krejčí , F. X. Šalda aj.
-	bez jednotného uměleckého programu (různorodost zaměření spisovatelů)
-	jednotící prvek: rozchod s vládnoucí politikou, nonkonformismus; polemické srážky s představiteli politiky
-	odlišnost od předchozí generace (ostré útoky proti lumírovcům i realistům), návaznost na Havlíčka a Nerudu
-	individualismus, právo na osobité pojetí tvorby; senzualita
 
krátké trvání skupiny pro vnitřní diferencovanost; pronikání nových uměleckých směrů = ”otvírání oken do Evropy”
 
Významní představitelé české literatury 90. let
 
Josef Svatopluk Machar 
(1864–1942)
autor Manifestu České moderny, mluvčí generace Česká moderna, básník, představitel realistické subjektivní a politické lyriky, satirik
« Kolín, úředníkem ve Vídni, ale podíl na českém politickém a kulturním životě; před 1. světovou válkou nepřítel prázdného vlastenectví a klerikalismu; po válce názorové rozpory, stoupenec krajně pravicové pozice
raná tvorba:
	b. sbírka Confiteor I. – III. (z lat. zpovídám se, vyznávám) – společenská a politická lyrika;
	polemické zaměření, pocit zklamání, rozchod s dosavadní literaturou; soustředění na vlastní nitro, nálady; subjektivní obsah poezie, provokativní otevřenost: kritika měšťáctví, buržoazní politiky, falešné morálky, frázovitého vlastenectví; ironie, výsměch; verš prozaizovaný, bez patosu; jednoduché jazykové prostředky, prvky hovorového jazyka
 
	sbírka Čtyři knihy sonetů – tón zklamání, vyjádření pocitů generace, např. b. Sonet o sobě - prosazuje individualismus, dokazuje nelhostejnost, charakterizuje smysl své tvorby
 	b. Sonet o dějinách sonetu – charakteristika předchůdců, otevřená polemika se vznešeným rétorickým patosem lumírovců; proti bohaté metaforičnosti a zdobnosti důraz na významovou stránku poezie (sdělení); nutnost přímého pojmenování a kritičnosti
 	sbírka Tristium Vindobona (žalozpěvy z Vídně)
	–	lyrika politická, inspirace Ovidiovými žalozpěvy z vyhnanství; kritika české politiky, skeptický pohled do budoucnosti; vřelé vlastenectví autorovo
 	sbírka Zde by měly kvést růže
	–	veršovaná epika, kritika měšťácké společnosti – pokrytectví, zbabělosti, neupřímnosti; osudy žen, jejich otrocké postavení ve společnosti;
	prozaizace verše, využití hovorového jazyka; forma nadsázky, ironie, sarkasmus
 	totéž v románě ve verších Magdaléna
pozdní lyrika – obrat:
	po letech odporu a negace hledá pozitivní východiska, ideály – nachází je v minulosti, zvl. v antice (ideál harmonie osobnosti) ð básnický cyklus Svědomím věků (vliv V. Huga a J. Vrchlického), např. sbírka V záři helénského slunce – starověké Řecko, Řím, obdiv k silným individualitám, nepokořeným, s lidskou důstojností
 


Přínos Macharův:
-	odvážná kritika měšťácké společnosti (lhostejnost, pokrytectví, prázdné vlastenectví)
	kritika církve
-	realistický, střízlivý, otevřený, strohý, analytický a provokující pohled na skutečnost
-	subjektivní a politická lyrika, veršovaná epika (důraz na významovou stránku poezie), individualismus
-	forma: satira, ironie, sarkasmus, nadsázka; záliba v sonetu; prozaizace poezie
-	návaznost na Havlíčka, Nerudu
 
 Antonín Sova 
(1864–1928) 
představitel České moderny, impresionista a symbolista, básník české krajiny (rodného kraje),
	”největší moderní básník lásky” (J. Hora)
« Pacov, obliba jižních Čech
 
1)	impresionistická přírodní lyrika
	sbírka Květy intimních nálad
	b.	U řek – lyrická krajinomalba, básnický impresionismus – zachycení okamžiku: barevné odstíny a subjektivní nálady (viz titul), bolestné snění; ne objektivní obraz krajiny ð do ní promítá své duševní stavy, melancholii a smutek; hudebnost verše; podobně i b. Olše
 	sbírka Z mého kraje – citlivý vztah k rodnému kraji, barevnost, smysl pro odstíny (malířský zrak), impresionistická vnímavost – detaily přírodních proměn i projev sociálního cítění (chudoba, drsnost krajiny)
 	sbírka Soucit a vzdor – výraz revolty, odporu, vzpoury (b. Suchopar); hudebnost (b. Píseň)
 	sbírka Zlomená duše (b. Smetanovo kvarteto Z mého života) – rozpor snu a skutečnosti; pocit, že každá radost musí být vykoupena hořkostí a smutkem (skladatelova tragédie, zákonitý úděl génia, uštvaného okolím); volný verš
 
2)	symbolistická poezie
	sbírka Ještě jednou se vrátíme
	b.	Kdo vám tak zcuchal tmavé vlasy – obsahová neurčitost, náznakovost, vnitřní citová opravdovost, snaha vsugerovat pocit, náladu okamžiku; melodičnost
	2 okruhy motivů – ústřední motiv sadu a motiv plavby – oba časově určeny ročním obdobím: jarem a podzimem = symbolické obrazy pro vyjádření duševního stavu lyrického hrdiny
	(smutek, hořkost, nemožnost uskutečnit krásné a velké životní představy); ne přírodní, ale intimní lyrika; forma vyjádření – střídání tázacích a oznamovacích vět
 	sbírka Údolí nového království – vrchol individualismu
–	vidina budoucí společnosti – šťastná země sociálního vykoupení; motiv poutníka – básník se z hor snů vrátil k zemi:
 
	”... v údolí, kde jsem byl zrozen. Tam hlína voněla,
	lidská bolela srdce a duše marně toužily.”
 
	návrat do reálného světa – ne harmonické uklidnění, ale citové disonance; patetický, široce stavěný volný verš
	sbírka Zpěvy domova – reakce na 1. světovou válku, vyznání vztahu k národu, domovu, odpor k válce
 
3)	próza
	–	Ivův román, Výpravy chudých, novela Pankrác Budecius kantor; lyrizace epiky
 

Sovův přínos:
-	citlivý vztah k rodnému kraji
-	básnický impresionismus a symbolismus, lyrika přírodní a intimní
-	své subjektivní nálady vkládá do obrazu krajiny
-	sociální cítění a patos aktivního boje, vzdoru
-	mnohotvárnost a tvůrčí proměnlivost
-	patetický verš i píseň
 
 Otokar Březina 
(1868–1929) 
představitel České moderny, symbolista
« Počátky; učitelem v Nové Říši na Moravě a v Jaroměřicích
-	myšlenkový vývoj od pochmurných nálad až k sociální humanitě;
–	básník přesvědčen o existenci nadpozemské skutečnosti, odvrací se od pozemského života, navazuje kontakt s duchovním světem
sbírka Tajemné dálky
	b.	Moje matka – hymnický výraz, patos; ústřední postava = sám básník: zpověď z bolestných zážitků, hluboký vztah k mrtvé matce; pocit samoty
sbírka Svítání na západě (titul – oxymóron); západ – smrt je vykoupením z pozemského utrpení
	b.	Tys nešla – neurčitost tématu (čekání na ženu, inspiraci, matku, smrt?); obraz duševního stavu lyrického hrdiny, smyslově konkrétní obrazy (zapojeny všechny smysly – rozsvítil lampy, natrhal kvítí, vůně v plamenech šlehají krví; vína, v nichž slunce minulá svítí, vína hořkla) osobitý výraz, široký proud obraznosti
sbírka Větry od pólů – vrchol abstrakce, filozofie smyslu života: soucit, bolest, láska
 
sbírky Stavitelé chrámu a Ruce – spojení člověka s vesmírem, optimističtější víra v budoucnost;
–	mlhavá představa o sbratření lidstva (symbol spojených rukou)
 
	”... ruce milionů potkávají se, magický řetěz,
	jenž obmyká všechny pevniny... vzpíná se k bratřím.”

2 knihy esejí: Hudba pramenů, Skryté dějiny
Březinův přínos:
-	bezmezné obrazové bohatství (napětí mezi světem pozemským a metaforickými představami)
-	zhuštěný, hymnický výraz, patos
-	citovost (bolest, stesk)
-	Březinovo kosmické vizionářství × Whitmanovo pozemšťanství, Sovův návrat k zemi
-	bohatý jazyk (náboženské pojmy, biblické parafráze), složitá stavba dlouhých souvětí
-	hudebnost verše
 
Karel Hlaváček (1874–1898) 
představitel české dekadence; skupina kolem časopisu Moderní revue (též Arnošt Procházka, Jiří Karásek ze Lvovic)
sbírka Pozdě k ránu
–	úvodní text: neskutečná krajina, snový pohádkový měsíc, přelom mezi nocí a dnem; přírodní jevy jsou obrazem básníkova nitra; pocit melancholie, zmaru, marnosti
sbírka Mstivá kantiléna – vzpurné revoltující tóny; symbol odboje – motiv gézů (z nizozemského odboje proti Španělům)
b.	Svou violu jsem naladil co možno nejhlouběji
b.	Hrál kdosi na hoboj
	tematická neurčitost: snovost krajiny pozdě k ránu, pocity smutku, marnosti, úzkosti; záměrná monotónnost; hudebnost, melodičnost verše (eufonie, opakovací figury, rým)

 
František Xaver Šalda 
(1867–1937)
– profesor světových literatur na Filozofické fakultě Karlovy univerzity;
– básník, prozaik (román Loutky a dělníci boží), dramatik (Zástupové, Dítě), největší literární kritik 19. století;
–	nové pojetí literární kritiky = samostatná tvorba, rovnocenná umělecké činnosti; velký společenský význam kritiky; ð zvědečtění kritiky (od zachycení dojmů z díla k objevování a vysvětlování zákonitostí literárních jevů)
studie Syntetism v novém umění – zdůrazňuje nejen pasivní popis vnější skutečnosti, ale celistvý pohled (jednota světa, schopnost osobitě vidět celek)
 
Boje o zítřek – úvahy o smyslu umění v životě, psychologie umělecké tvorby;
význam literatury:
-	schopnost orientovat člověka k plnějšímu vnímání a chápání reality
-	výchovné poslání
-	intenzivní prožitek života
 
Duše a dílo – medailony českých a světových autorů (např. Mácha, Němcová, Vrchlický, Sova, Březina, Ibsen, Flaubert aj.)
–	zdůrazňuje individualitu a nezávislost uměleckého projevu; Šaldův metaforicky rozvinutý jazyk, bohaté parafráze, blízkost básnickému vyjádření
–	nový žánr – kritická esej o umění (menší literární útvar, pojednává duchaplně a zajímavě o otázkách filozofických, uměleckých; styl je na rozhraní uměleckého a vědeckého, zdůrazňuje autorovu osobitost)
–	studie Mácha snivec a buřič (3 osobní symboly Máje – poutník, vězeň, země)
 
O nejmladší poezii české – Šaldovo pochopení pro nejmladší literární talenty (Wolker)
 
Šaldův zápisník (1928–1937) – časopis s vlastními kritickými a beletristickými příspěvky, náročné požadavky na uměleckou hodnotu díla
 






