Literární teorie

PODSTATA LITERATURY
literatura (písemnictví) = texty (písemné záznamy) společensky významné:
-odborná literatura (např. historická)
-umělecká literatura (např. Jiráskův román)
	rozdíl	není v obsahu,ale ve způsobu zpracování:
	věcnost, fakta, dokumenty × jedinečnost, originalita, působivost, typizace
	cíle:	poučení, informace × estetické působení (na rozum i cit)
 
-jednací písemnictví (např. protokoly, žádosti)
 
Umělecká literatura:
	- lidová slovesnost (písně, pohádky, pověsti, přísloví ap.)
	- texty umělé literatury (próza, poezie)
 spisovatel podává život a události řadou uměleckých obrazů  
 výrazový prostředek = jazyk
 
společenská funkce literatury:
-	poznatkové obohacení
-	estetické působení (tlumočí určité pojetí krásy)
-	citové působení
-	výchovný vliv (zpětné působení literatury na život)
	literární dílo má:	q obsah
			q formu (způsob vyjádření)


Věda o Literatuře
-	literární teorie (o podstatě literatury, druhových formách, uměleckých prostředcích ap.)
-	literární historie (o vývoji národních literatur, o významu děl a spisovatelů)
-	literární kritika (hodnocení, výklady, rozbory děl)

Literární druhy,žánry
epika (děj, příběh, časové a příčinné souvislosti)
lyrika (vyjádření prožitku, citu, nálady autora)
	- milostná, intimní
	- přírodní
	- společenská
	- reflexivní (úvahová)
drama (dialog i monolog - přímá řeč postav), herci na scéně
 
formy epiky:
a)	veršované:
	bohatýrská píseň (bylina, o činech bohatýrů)
	historický zpěv (o historických událostech)
	epos (rozsáhlý děj)
	legenda (vyprávění o životě a skutcích světců, zázraky)
b)	veršované i prozaické:
	báje (mýtus) – pokus o výklad světa, přírodních jevů; hrdinové = bohové
	pohádka – děj nepravděpodobný, nadpřirozené bytosti, dobro vítězí nad zlem
	pověst  – o minulosti, jádro pravdivé + fantazie, váže se k určité osobě, místu
	bajka – ze života zvířat či zosobněných věcí – jednají jako lidé, mají lidské vlastnosti; mravoučný závěr (pointa)
c)	prozaické:
	povídka – kratší příběh, většinou časově i místně určen, více osob i dějových linií
	novela – střední rozsah, soustředěn na jednu událost, epizodu ze života, překvapivý závěr
	román – větší rozsah, řada událostí soustředěných kolem společného jádra, mnoho postav i dějových linií
	novinářská próza – fejeton, reportáž
 
formy lyriky:
óda – oslavná báseň
hymnus – slavnostní píseň (týká se národa, vlasti ap.)
elegie (žalozpěv) – vyjadřuje smutek
píseň (popěvek) – prostá, zpěvná báseň
	lidová
	umělá
 
lyrickoepické skladby: – děj s lyrickými vložkami
balada –	pochmurný děj, tragický závěr, dramatický spád, sevřenost, úsečnost výpovědi, dialog 
	- klasická (vliv lidové slovesnosti), nadpřirozené jevy, bytosti
	- sociální – nositelem tragičnosti jsou společenské poměry
romance –	báseň veselé, smavé nálady
básnická povídka (poema) – události ze života jednotlivce
 
formy dramatu:
tragédie –nerovný zápas hlavního hrdiny končí jeho smrtí
komedie –komický obraz zápasu s nedostatky, výsměch chybám a nedostatkům
činohra –složitý a vážný spor mezi postavami, o současných společenských problémech, důraz na autorovo pojetí, řešení konfliktu i psychologické prokreslení postav
 
Próza	(”řeč nevázaná”) – v popředí lyrickosyntaktické členění promluvy
Poezie (”řeč vázaná”, veršovaná) – v popředí rytmicko-melodické členění promluvy
verš –	jednotka melodická, intonační a rytmický celek
	konec verše se obvykle kryje s koncem větného úseku × přesah, enjabement [anžambmá] (větný úsek přesahuje do dalšího verše)
rytmus –	pravidelné opakování zvukových schémat, např.:
	přízvučné a nepřízvučné slabiky = trochej (ľ Č)
	nepřízvučné a přízvučné slabiky = jamb (Č ľ)
	přízvučné a dvou nepřízvučných = daktyl (ľ Č Č)
	pravidelné opakování vytváří tzv. metrum
	opakující se jednotka = stopa (daktylská, daktylotrochejská, trochejská, jambická ap.)
 
např.:
Velké, širé, rodné lány   	(Sládek)
˝ľ Č˝ľ Č˝ľ Č˝ľ Č˝	4 stopý trochej
 
Za trochu lásky šel bych světa kraj  	(Vrchlický)
˝Č ľ ˝Č  ľ˝Č  ľ ˝ Č  ľ˝ Č  ľ˝	5 stopý jamb
 
Koho bych miloval širém tom na světě	(Neruda)
˝ľČ  Č ˝ ľ Č Č˝ľ  Č  Č˝  ľ  Č Č˝	4 stopý daktyl
 
rým – zvuková shoda na konci veršů (kromě shodných samohlásek aspoň jedna souhláska) (lány - strany)
asonance – shoda jen samohlásky (parohy - do vody)
 
rýmová schémata:
rým:
1) střídavý	a b a b	3) obkročný	a b b a
2) sdružený	a a b b	4) přerývaný	a b c a,  a b c b
 
Prozodické systémy
1)	sylabický (sylaba = slabika)
	rytmus založen na shodném počtu slabik a rýmu (čes. lidové písně, staročeská lyrika)
 
2)	tónický
	rytmus založen na shodném nebo pravidelně proměnlivém počtu přízvučných
	slabik ve verši (ruská hrdinská epika, Čelakovský – Ohlas písní ruských, germánská poezie)
 
3)	časoměrný
	rytmus založen na střídání krátkých a dlouhých slabik
	slabika krátká – s krátkou samohláskou
	slabika dlouhá:
		q přirozeně (s dlouhou samohláskou)
		q polohou (následují 2 souhlásky)
	(antická literatura, např. homérský epos, Kollárova Slávy dcera – předzpěv)
 
4)	přízvučný (sylabotónický)
	rytmus založen na pravidelném střídání přízvučných a nepřízvučných slabik (běžné např. pro českou poezii)
 
  
Struktura literárního díla:
” plány”
	-	jazykový
	-	tematický
	-	kompoziční (= forma, uspořádání tematických a jazykových složek)

Jazykový plán:
1)	útvary jazyka:
	spisovný jazyk + projevy hovorové i nespisovné (obecná čeština, nářečí, slang)
 
2)	zvukové prostředky:
	rytmus, rým
	eufonie (libozvučnost) – příjemné uspořádání zvuků v projevu
	V mhách stříbrných měsíčních paprsků se taví sníh (Toman)
 
	onomatopoie (zvukomalba) – napodobení zvuku slovy
	Na topole podle skal zelený mužík zatleskal (Erben)
	Řinčí řetězů hřmot (Mácha)
 
	paronomázie – opakování stejných hlásek ve slovech stejného základu 
	Slavme slavně slávu Slávů slavných (Kollár)
 
	zvukosled – pravidelné opakování stejných hlásek ve verši
	Tyčinky v tichých a bílých liliích ve světle zeleném světle zeleně ... (Biebl)
 
3)	stylové rozvrstvení slovní zásoby:
	slova stylově neutrální nebo stylově zabarvená (eufemismy, archaismy, historismy, poetismy ap.)
 
4)	textové prostředky – styl vyprávěcí, popisný, charakterizační, úvahový; monolog, dialog; autorská řeč, řeč postav (přímá, polopřímá, nevlastní přímá)
 
5)	syntaktické prostředky – využití různých druhů vět, vyjadřování slovesné a jmenné, slovosled
 
6)	pojmenování
 
	a)	přímá:
	básnický přívlastek (epiteton)
	- konstans (označuje stálou vlastnost)
	bílý sníh
	- ornans (ozdobný)
	růžový večer  (Mácha)
	- přirovnání
	oči jako dva pecny, slzy co perly, rychlejší tebe (než ty)
 
	paralelismus – dva jevy postaveny vedle sebe
	Uměl jsem jedním tahem tvoje ruce – holubici, zobající na psacím stroji (Florian)
	
	antiteze – přirovnání protikladem
	- teze
	odněkud kůň vyjíždí
	- popření
	on nevyjíždí
	- přirovnání
	on větrem letí (jako vítr) (Čelakovský)
 
	b)	nepřímá (obrazná) = tropy
	metafora – přenesení pojmenování na základě podobnosti
	bledá tvář luny (Mácha)
	personifikace (zosobnění) – lidské vlastnosti a činy se přenášejí na neživé objekty
	o lásce šeptal tichý mech (Mácha)
	metonymie – přenesení pojmenování na základě věcné spojitosti
	celé město klečelo na kolenou posloucháme Mozarta (=jeho hudbu)
	synekdocha – druh metonymie, spojitost kvantitativní, část označena celkem a naopak
	A v létě tyčí se tu kukuřičná zrna (=klasy) (Nezval)
	perifráze – rozvedená synekdocha, vyjádření opisem, pomocí typických znaků
	Až bude růst nade mnou tráva (=až zemřu) (Bezruč)
	eufemismus – zjemnění výrazu
	zesnul, odešel
	hyperbola – nadsázka, zveličení výrazu
	stokrát děkuji, tisíckrát vás líbám; les komínů
	oxymóron – spojení slov protichůdného významu, kontrast, zdánlivá nelogičnost
	chodí jako živá mrtvola mrtvé milenky cit, zbortěné harfy tón (Mácha)
	ironie – využití slov v opačném významu
	oslí uši právě dobře ke koruně sluší (Havlíček)
	sarkasmus – zesílená ironie
	... a tak dostal Halfar místo (hrob sebevraha) (Bezruč)
	alegorie (jinotaj) – utajení skuteč. obsahu, např. v bajkách
 
	c)	figury – zvláštní obraty větné stavby, zdůrazňující myšlenku
	opakování slov
	- ve větě, verši = epizeuxis
	Utichly továrny, utichly ulice (Wolker)
	- na začátku veršů = anafora
	Na břehu řeky Svratky kvete rozrazil     
	na břehu řeky Svratky roste nízká tráva (Nezval)
	- na konci veršů = epifora
	Co to máš na té tkaničce,
	na krku na té tkaničce? (Erben)
	- na konci a na začátku verše = epanastrofa (palilogie)
	Střela ta se zaryla v bílá ňadra,
	v bílá ňadra prvního Tatařína (Čelakovský)
 
	gradace – stupňování významu
	... kde je voda modravá a nebe modravé
	a hory modravější (Nezval)
 
	řečnické figury
	- apostrofa – oslovení
	Čechy krásné, Čechy mé,
	obraze rámu prastarého (Hrubín)
	- řečnická otázka–nevyžaduje odpověď
	Kdo na moje místo, kdo zvedne můj štít? (Bezruč)
	- inverze – změněný slovosled
	kachna s peřím zelenavým (Sova)
 
Tematický plán:
Výběr jevů skutečnosti ð námět (širší tematický okruh – např. z venkova, města, současnosti, minulosti ap.)
motivy – základní prvky tematické výstavby (např. motiv země, poutníka a vězně v Máchově Máji)
 
téma- hlavní
         - vedlejší
 
epizoda – tematický celek spjatý s ostatními jen volně
 
postavy  – hlavní, vedlejší; jejich charakteristika
	- přímo (konstatováním)
	- nepřímo (v jednání)
	- srovnáním
 
literární typ –	vlastnosti jedné postavy shrnují vlastnosti celé skupiny podobných postav (na jednotlivém zobrazeno obecné)
 
děj –	realizuje se v událostech, příhodách (napětí, konflikty, řešení)
 


prostředí
	- skutečné	
	- místně určité
	- zachyceno stručně
	- neskutečné
	- neoznačené
	- zachyceno podrobně
		postavení autora
			q jako lyrický hrdina
			q jako vypravěč (v epických textech)
	pojetí díla – komika, humor, tragika, idylizace, heroizace
 
  
Kompoziční plán:
kompoziční postupy
	- kontrast, gradace, konfrontace, paralela – v lyrice
	- chronologický (kronikářská kompozice), retrospektivní (východisko = závěrečný stav, zpětné vysvětlení)
 
vztah dějových linií
	- rámcový (závěrečný motiv = úvodní motiv)
	- paralelní (samostatné příběhy)
	- řetězový (návaznost událostí, spjaty s hlavním hrdinou)
 
vnitřní výstavba děje
	- úvod – expozice
	- zápletka – kolize
	- vyvrcholení konfliktu – krize
	- zvrat – peripetie
	- závěr, řešení konfliktu
		- happy end
		- katastrofa (tragédie)
		- smír (rezignace)
	dějové napětí
	- retardace (oddalování řešení, zpomalování děje)
	- příběh s tajemstvím (nové momenty napětí, fakta, ale ne původce)
	- falešná motivace (dohady sváděny na nesprávnou cestu, např. v -etektivkách)


















