Poetismus a surrealismus

poetismus
	výlučně český avantgardní směr (od pol. 20. let 20. stol.); Karel Teige  – autor Manifestů poetismu; měsíčník ReD (Revue Devětsilu); skupina Devětsil (založena 1920) – literáti, kritici, výtvarníci, hudebníci, dramatici;
	využití obraznosti, fantazie; princip lyrismu, kompoziční metoda volné asociace (řetězení) představ, narušena logická stavba básně, odstraněna interpukce, inspirační zdroj – lidová zábava (cirkus, kino, varieté); odmítnutí původního tendenčního umění: místo obrazů dělnického boje a práce obraz dělníka uprostřed zábavy; úsilí poznat krásy světa – ”umění žít” (Teige), ”aby svět byl básní” (Nezval); obohacení výrazové stránky poezie (experimenty se slovy);
	programová díla poetismu: V. Nezval, Podivuhodný kouzelník, Pantomima, Papoušek na motocyklu; potom i K. Biebl, J. Seifert, V. Vančura aj.
 
surrealismus
	z fr. surréalisme = nadrealismus; zakladatel André Breton; využití obraznosti, fantazie; psychický automatismus (volný tok obrazů bez rozumové kontroly a zábran); vliv Freudovy psychoanalýzy; vyjádření bezprostředních subjektivních dojmů, fantazie a snu; obohacení citové stránky poezie (o způsobu tvorby surrealisty – viz povídka K. Čapka Básník); u nás vznikla surrealistická skupina v r. 1934 (v čele Nezval), rozpuštěna 1938
 
ANDRÉ BRETON
 Surrealismus je čistý psychický automatismus, jímž má být vyjádřen, ať slovně, ať písmem nebo jakýmkoli jiným způsobem, skutečný průběh myšlení. Diktát myšlení s vyloučením kontroly vykonávané rozumem mimo jakékoli estetické nebo mravní zaujetí.
(První manifest surrealismu, 1924)
Je dokonce dovoleno nazvat básní to, co vznikne, složíme-li co možná nejnáhodněji (zachovávejme, chcete-li syntax) tituly a části titulů, vystřižené z novin.
(Tajemství surrealistického magického umění)
Věc, která se podařila, podařila se jen proto, že jsme se jí dali strhnout.
(Poznámky k poezii. S Paulem Eluardem)
  

Jaroslav Seifert
 (1901–1986)– Nobelova cena (1984)
– básník, prozaik, novinář, překladatel;
« Praha – žižkovské předměstí; 1929 vyloučen z KSČ, po r. 1948 nucen několikrát se odmlčet
 Dílo
 a)	proletářská poezie
	–	sbírka Město v slzách – představa světa bez bídy a nenávisti, touha léčit, potěšit; soucit s chudými, vidiny lidského štěstí
	–	sbírka Samá láska
 b)	poetismus
	–	sbírky Na vlnách T.S.F., Slavík zpívá špatně, Poštovní holub
	–	neproblematické vidění světa, krása života, poetizace všedních věcí, ale i neklid, hledání jistot, smutek; hravá lyrická obraznost, překvapivé metafory
 c)	30. léta
	–	intimní lyrika: sbírky Jablko z klína, Ruce Venušiny, Jaro sbohem – rozpor snu a skutečnosti, melancholické vzpomínky, zvl. na matku, ztracený svět dětství; krása české krajiny; obraznost, soustředění na detail, melodický verš (mistr kantilény)
	–	sbírka Zhasněte světla – reakce na mnichovskou zradu, posila národa, výraz naděje; krása jazyka
 

d)	za okupace
	–	sbírky Vějíř Boženy Němcové (tragika jejího osudu), Světlem oděná, Kamenný most – Praha minulosti a básníkova mládí; symbol existence národa; citová vroucnost
e)	po válce
	–	sbírka Přilba hlíny - 3 cykly: Osm dní (inspirace úmrtím T. G. Masaryka 1937), Říp v okně (básně z let války), S otevřenou náručí (zážitky z května 1945)
	–	sbírka Šel malíř chudě do světa – inspirována kresbami M. Alše a českou krajinou
	–	skladba Píseň o Viktorce – tragika osudu Viktorčina v paralele s lidským údělem B. Němcové; jímavá písňová forma; sbírka Maminka  vzpomínky na domov, dětství; upřímný synovský cit lásky, trvalé životní hodnoty
f)	60. léta
	–	tvorba po desetileté odmlce – reflexivní lyrika; zásadní změna: místo pravidelného verše a písňové formy uvolněný nerýmovaný verš, rytmizovaná próza; úvahy, bilancování, intimní osobní vyznání, nepatetický pohled na svět – vliv existencialismu, pocit úzkosti z totalitní moci; hořké životní zkušenosti – sbírky Koncert na ostrově, Halleyova kometa, Odlévání zvonů
g)	70. a 80. léta
	–	publikace v samizdatu – vzpomínky, životní bilance, verše přátelům, láskám, Praze – sbírky Deštník z Piccadilly, Morový sloup, Býti básníkem; kniha vzpomínek Všecky krásy světa
 
Seifertův přínos:
-	zpěvnost, citovost, půvab a výrazová prostota poezie, krása češtiny
 
 Vítězslav Nezval
 (1900–1958) 
– představitel poetismu a surrealismu, po válce oficiálního proudu poezie; básník, prozaik,
dramatik
« Biskoupky na Mor., dětství v Šamikovicích; nedokončená studia, spisovatelská činnost,
člen Devětsilu
Dílo–	různorodost způsobů básnického umění, spontánní lehkost tvoření, inspirace:
zážitky z dětství, obraz vesnice i zaujetí velkoměstem, civilizací; tvůrčí zdroje: životní
pocit radosti, obrazotvornost
a)	20. léta
	–	vliv Rimbauda, Apollinaira, Březinova symbolismu – sbírka Most (b. Podzim = báseň obraz); poetismus – skladba Podivuhodný kouzelník (ve sborníku Devětsil) – básnický autoportrét, ”čaroděj” učí člověka chápat krásu světa
	–	sbírka Pantomima (1924) – programová manifestace poetismu; členitě sestavený celek: drobné hříčky a kaligramy, divadelní a pantomimické scénky, básnické manifesty (Papoušek na motocyklu čili O řemesle básnickém), cyklus Abeceda – 4–2 verší, asociace představ z tvaru písmen; hravost
	–	závěr poetistického období – sbírka Básně noci – její součástí je skladba Edison – vážnější, hlubší pohled na skutečnost (vliv společenských událostí); oslava tvůrčí činnosti člověka, pojetí práce jako dobrodružství, hrdinství; polytematická báseň; inspirace – osobnost vynálezce žárovky; autorovo básnické vidění moderního světa a člověka
	–	dvojí pocitová atmosféra: radost – smutek, život – smrt ð refrén:
		”Bylo tu však něco těžkého co drtí
		smutek stesk a úzkost z života a smrti” 
			×
		”Bylo tu však něco krásného co drtí
   	odvaha a radost z života a smrti”
 
	–	vývoj směrem k převládajícímu pocitu radosti (viz i první verš jednotlivých zpěvů);
	–	kompozičně ucelená skladba – 5 zpěvů: výchozí konkrétní zážitek – toulky po pražských mostech v noci, přitažlivost jejich světel, pak Edisonův životopis ve starých novinách
	–	1. zpěv – motiv sebevražedného stínu (rub chaotického tempa moderní doby), 2. zpěv – obraz života mladého Edisona, 3. zpěv – obraz moderního světa techniky (mění se podstata refrénu), 4. zpěv – vrchol, největší štěstí je štěstí z objevů, touha přetvářet, 5. zpěv – pocit radosti
		”zapomnění na stesk života a smrti”
	–	pravidelný rytmus, výrazná intonace, enumerace (výčet), využití refrénu; volná návaznost – báseň Signál času: inspirace Edisonovým úmrtím, reakce na hospodářskou krizi
b)	30. léta
	–	2 linie tvorby: politická (sociální) – vliv krize a surrealistická
	–	sbírky Skleněný havelok, Zpáteční lístek, Pět prstů a hra Milenci z kiosku – ještě hravost poetismu, ale i kritika doby a revoluční tendence
	–	sbírka Sbohem a šáteček – okouzlení z cesty po Francii a Itálii, pocit štěstí
	–	od r. 1934 mluvčím surrealismu (vliv André Bretona, Paula Eluarda):
	–sbírka Žena v množném čísle – paralelní řazení subjektivních představ, využití obrazotvornosti a fantazie (např. b. Litanie)
	– sbírka Praha s prsty deště – okouzlující lyrická krása Prahy, mnohostrannost skutečnosti, střídání úhlů pohledu, prolínání minulosti a přítomnosti (b. Město věží)
	– sbírka Absolutní hrobař – zde obraznost posloužila pro výraz odporu k fašismu
	–souběžně vznikl jiný typ poezie (anonymně), např. sbírka 52 hořkých balad věčného studenta Roberta Davida = sociální poezie, společnost viděna očima nezaměstnaného studenta (společenská krize, nebezpečí fašismu); klasická forma francouzské (villonské) balady
c)	tvorba konce 30. let a za okupace
	–	základní motivy: vztah k matce, rodné zemi, domovu – sb. Matka naděje – motiv matky = symbol statečnosti a naděje, vztah k ní = vztah k vlasti; úzkost (těžce nemocná matka) se prolíná s obavami o budoucnost národa
	–	sb. Pět minut za městem (1939) – výraz odporu k okupaci (b. Černý družba)
	–	b. Óda na návrat K. H. Máchy – inspirován manifestačním převážením ostatků Máchových z Litoměřic do Prahy; umělecké využití motivu země milované z Máje
	–	divadelní hra Manon Lescaut (poetická adaptace Prévostova románu) – kouzlo básnického jazyka, lyrický půvab verše = symbol národní nezdolnosti
	–	cyklus Historický obraz (1945) – verše z doby Mnichova, okupace a osvobození (3 oddíly)
d)	poválečná tvorba
	–	oficiální dobová ”socialistická” poezie: poema Stalin, sbírka Veliký orloj, skladba Zpěv míru – budovatelské nadšení, revoluční elán, touha po míru (proti válce)
	–	sbírky Z domoviny, Křídla, Chrpy a města – znovu důvěrný vztah k rodné zemi, vesnici z dětství (b. Na břehu řeky Svratky); posmrtně vydaný soubor Nedokončená
	–	drama Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou – varování před zneužitím atomové energie, před nebezpečím neomezené moci a násilí
e)	teoretické práce
	–	např. Moderní básnické směry, Manifesty poetismu (s K. Teigem)
f) paměti – Z mého života
 
Nezvalův přínos:
-	přední představitel avantgardy (poetismus a surrealismus) i sociální (a socialistické) literatury
-	bohatství fantazie, obrazotvornosti, převládající pocit radosti ze života, optimismu
-	teoretické stati o moderním umění, překlady
-	různorodost tvorby, rozmanitost žánrová, formální
 
 



Konstantin Biebl
 (1898–1951)
po maturitě vojákem rakouské armády, na balkánské frontě zraněn; ve 20. letech cestoval (Sumatra, Jáva, Ceylon, Alžír, Tunis); přátelství s Wolkrem
Dílo
a)	počáteční tvorba
	–	se strýcem Arnoštem Rážem – sbírka Cesty k lidem; poezie prostých věcí, chlapeckého pohledu na svět;
	–	proletářská poezie – sbírka Věrný hlas (věnovaná památce Wolkrově), Zlom, Zloděj z Bagdádu – tlumený, skromný výraz, jemná, hluboká citlivost, melancholie, soucit s trpícími
b)	poetistické období
	–	hravá obraznost i vliv války a sociálních problémů; zkušenosti z cest, vztah k domovu – sbírky Zlatými řetězy, S lodí, jež dováží čaj a kávu
	–	b. Škála – hravost, experimenty se slovy, zvukosled
 
		”Tyčinky v tichých a bílých liliích
		ve světle zeleném světle zeleně
		tma padá na jantar jak zlatá harfa v barvách sálá
		Lolo Lolo
		žluť smutku purpur strun
		jdou loukou tmou”
 
	–	vrchol poetismu – skladba Nový Ikaros (4 zpěvy) – polytematická báseň; volný proud podvědomých představ ð mnohotvárnost současného světa; obrazy z dětství, zážitky z tropů, milostné vzpomínky, válečné hrůzy, smutek a tíha života; básník = mytický mořeplavec Ikaros, vznáší se v prostoru a času
	–	surrealistické sbírky – Nebe, peklo, ráj a Zrcadlo noci
c)	poslední tvůrčí období 1940–1950 (po odmlčení a do tragické smrti)
	–	sbírka Bez obav - tematicky pestrá – vzpomínky, zážitky z okupace i současná budovatelská tematika
 
 Vladislav Vančura
 (1891–1942) 
prozaik, dramatik, scénárista a režisér, 1. předseda Devětsilu, povoláním lékař; za
okupace v ilegálním odboji, v době heydrichiády zatčen a popraven
Dílo
a)	v 20. letech
–	vliv proletářské literatury; próza esteticky působivá, formálně neobvyklá, originální
–	román Pekař Jan Marhoul – tragický osud zchudlého benešovského pekaře (baladické ladění); poctivý, pracovitý dobrák; rozdával všem, kteří to potřebovali; zničen v nelidském bezcitném světě sobectví; přítomnost vypravěče – obžalovává svět, apeluje na čtenáře (patetické výzvy);
–	jazyk: prolínání stylových rovin – knižní výrazy, archaismy × lidové prvky, hovorová řeč × biblický styl; narušena dějová linie
–	řečnické otázky vypravěče; obraznost, hyperbola
–	román Pole orná a válečná – odsouzení nesmyslnosti válečného vraždění; nesouvislý děj – volné řazení scén z fronty i zázemí (inspirace poetismem, lyrickým polytematickým pásmem); postavy příslušníků šlechtické rodiny Danowitzů, idiota Františka Řeky – nádeníka z jejich statku (blázen a vrah) ð ironický závěr: je se všemi poctami pochován jako neznámý vojín – hrdina
–	novela Rozmarné léto – vliv poetismu; příběh 3 přátel z plovárny v Krokových Varech (majitel Antonín Důra, abbé Roch, důstojník Hugo), obraz poklidného radostného života; klid narušen příjezdem kouzelníka Arnoštka s krásnou Annou ð konec sterotypnosti; parodie na přízemnost maloměšťáků; jazyk postav
–	spisovné, knižní výrazy ð komický účinek
 
b)	v 30. letech
–	baladický román Markéta Lazarová – z doby loupeživého středověku (v minulosti hledá autor to, co nenachází v současnosti); renesanční typy lidí – žijí naplno, bez polovičatosti, milují život, ale neváhají ho obětovat za dobrou věc; drsní, suroví, nezkrotní, milující i nenávidějící; láska krásné a zbožné Markéty k zbojníku Mikulášovi (láska překonává překážky, je smyslem života); básnická próza (lyrická); využití kontrastů (ponížení  × hrdost, bída × naděje);
–	kompoziční prostředky: narušení dějové linie vypravěčem (autorův komentář) – mluví k sobě, k postavám, oslovuje čtenáře (nutí k přemýšlení, odvádí od citové roviny);
		”Nešťastná Markéto, není ta modlitba zoufalá?
(k Markétě)
		Poznáváte, jak se prosebnice vynáší?”
 (k čtenáři)
–	zvláštní výstavba vět (humanistická perioda)
–	záměr: oslava krás života, protest proti měšťáctví
–	povídky Luk královny Dorotky, romány Útěk do Budína, Konec starých časů, Tři řeky ð návrat k dějovisti, posílení epického prvku
 
c) 	za okupace
–	Obrazy z dějin národa českého (I. 1939, II. 1940, torzo 1948) – historické pásmo, oddělené povídky nebo cykly (novela Kosmas); význam národní minulosti (poučení, posila sebevědomí); monumentální styl, dokonalý jazyk
 
d)	dramata
–	např. Jezero Ukereve – z afrického exotického prostředí (proti kolonialismu), veselohra Josefina – námět podobný Shawově Pygmalionu; prostředí konzervatoře
–	jako scénárista a režisér – podíl na vzniku filmů, např. Před maturitou, Marijka nevěrnice aj.
 
Vančurův přínos:
-	osobitost, originálnost; důraz na svébytnost uměleckého díla (neopakovatelnost); není důležitý námět, ale způsob zpracování (dokonalost formy, stylu)
-	působivý jazyk – různé stylové roviny, obraznost, parodie, ironie, sklon ke knižnosti; složitá souvětí (humanistická perioda)
-	účelnost uměleckého díla, vědomí souvislostí (”Život je výchova a cíl literatury”)
-	boj s měšťáctvím, nemorálností, protest proti válce
-	3 typy postav: tiší a mírní dobráci, renesanční uživatelé života, nespokojenci a rebelanti
 
 Karel Čapek
 (1890–1938) 
světově známý spisovatel, novinář (tvůrce tzv. sloupku), překladatel
« Malé Svatoňovice, dětství v Úpici; studium filozofie v Praze, zájem o filozofický pragmatismus (měřítko pravdy je v užitečnosti hodnotného díla, konaného s dobrým úmyslem); novinář – Národní listy a zvl. Lidové noviny; záliba v cestování, práci na zahradě (Zahradníkův rok), vztah k zvířatům (Měl jsem psa a kočku);
 
bratr Josef Čapek  – malíř, spoluautor několika děl (Zářivé hlubiny, Krakonošova
zahrada, Lásky hra osudná aj.)
Dílo
a)	do r. 1921
–	povídky Boží muka, Trapné povídky – otázky svobody člověka, smyslu života, možnosti poznání pravdy, motivy tajemství, záhad
–	hra Loupežník – střetnutí výbojného mládí s opatrnictvím a pokrytectvím dospělých, boj o právo na lásku, výsměch měšťáckým konvencím
–	překlady moderních francouzských básníků – Francouzská poezie moderní doby
 
b)	do pol. 20. let
–	dramatické a románové utopie; převratné vynálezy ohrožují člověka
–	alegorická hra RUR – kritický vztah k přeceňování techniky, úzkost nad budoucností lidstva (vynález umělého člověka – robota ohrozí existenci lidstva); řešení konfliktu – ve dvojici nejdokonalejších robotů Heleny a Primuse se probudí nová, lidská vlastnost – cit, lidstvo je zachráněno (idealisticky humanistický závěr); slovo robot, dnes mezinárodní, je Čapkovým novotvarem
–	hra Ze života hmyzu (spoluautorství s J. Čapkem) – prvky expresionismu; – kritika lidských chyb a nedostatků – obrazně na jednání jednotlivých druhů hmyzu (mravenci, motýli, chrobáci aj. = výrazné typy lidí, nositelé sobectví, vládychtivosti, povrchnosti, lakomství, netečnosti ap.); postava tuláka – pozoruje hmyzí hemžení, hledá smysl života
–	utopický román Továrna na absolutno – vynález síly, která mění lidi; konflikty ð válka a ničení
–	utopický román Krakatit – o vynálezu nekonečně účinné třaskaviny, schopné zničit celý svět; hlavní postava – vynálezce inženýr Prokop; ovlivněn poznáním venkovské idyly i světa vládců a teroristů dochází k zdůrazňování každodenní drobné užitečné práce pro lidstvo (humanistický závěr)   myšlenka odpovědnosti vědce
–	utopické drama Věc Makropulos (opera L. Janáčka) – téma dlouhověkosti a nesmrtelnosti
 
c)	přelom 20. a 30. let
–	drobné prózy, fejetony, sloupky
–	povídkové soubory Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy (původně v časopisech pro zábavu) – témata z černé kroniky s detektivní zápletkou; zdánlivě neřešitelná záhada je logicky vyřešena, ale neoznačeno, na čí straně je zlo (filozofie relativismu); vypravěčské umění; živý hovorový styl, konkrétnost, srozumitelnost, zaměření na detail
–	cestopisné fejetony – Italské listy, Anglické listy, Výlet do Španěl, Obrázky z Holandska, Cesta na sever – vtipnost, originalita vyjádření dojmů z cest
 
d)	30. léta
–	románová noetická trilogie (noetika = nauka o poznání)
–	Hordubal (tragédie podkarpatského sedláka po návratu z Ameriky, odcizení ženy, zavražděn)
–	Povětroň (neznámý muž, letec, po havárii umírá nepoznán; rekonstrukce jeho života podle vlastní fantazie jeptišky, jasnovidce a básníka ð vyznívá v názorech, že mohl být kariéristou, básníkem, pedantem i romantikem)
–	Obyčejný život (autobiografie železničářského úředníka v penzi, retrospektivní pohled)
–	společná filozofie románů, tzv. relativismus (snaha vidět skutečnost z několika stran; není jen jedna poznatelná pravda)
 
e)	konec 30. let
–	ohrožení lidskosti, civilizace – nutnost sjednotit síly proti fašismu
–	román Válka s mloky – satirická alegorie, fejetonní utopický román; kritika kapitalistické zištnosti (kapitán van Toch), nebezpečí fašismu a rasismu, představovaného mloky (polidštění mloci, obdoba robotů = hrozba lidstvu, zneužitelné mechanické bytosti)
–	román První parta – z hornického prostředí, o lidské solidaritě a obětavosti při neštěstí v dole; symbolický význam – proti zkáze se lze bránit
–	protifašistická a protiválečná dramata:
–	Bílá nemoc – konflikt jedince (humanista doktor Galén) × držitelé moci, strůjci války (vojenský diktátor Maršál, zbrojař baron Krüg); střetnutí ideálu demokracie s ideály diktatury; proti epidemii nemoci zná lék jen dr. Galén, ale vydá ho jen s podmínkou zastavení válek (léčí jen chudé); jeho ušlechtilý individuální odpor je zmařen zfanatizovaným davem; varování před rozpínavostí fašismu
–	drama Matka – fiktivní rozhovor matky Dolores se všemi mrtvými (otcem a jeho 3 syny) – byli odhodláni zemřít ve prospěch lidstva; posledního ze synů (Toni) odmítá matka poslat do boje; po poznání krutosti nepřítele (nešetří ani děti) nastává zlom: matčino (= autorovo) rozhodnutí v závěru hry (dává Tonimu do rukou pušku); nejen varování, ale i výzva k boji proti násilí a nelidskosti
–	nedokončený román Život a dílo skladatele Foltýna – mozaika charakterových rysů samolibého muzikanta diletanta
 
f)	tvorba pro děti
–	např. Dášeňka, čili Život štěněte, Devatero pohádek (s J. Čapkem)
 
Čapkův přínos:
-	demokrat, humanista, filozofický typ spisovatele světové úrovně
-	rozmanitost žánrová, stylistické mistrovství (sklon k hovorovosti), myšlenková závažnost děl, vytříbený bohatý jazyk
-	novinář – tvůrce ”sloupku” (= kratší text v pravém sloupci 1. strany novin, aktuální, vtipné zpracování, tištěn kurzívou)
 
 






