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Umělecká avantgarda 1.poloviny 20.století. Poezie mezi válkami.
(futurismus, kubismus, poetismus, proletářská poezie)
 Míla Čáp (to je chlap)

Charakteristika směrů
Poetismus
- literární a básnický směr - v Praze kolem roku 1923
- zakladatelé Tiege, Nezval - zdůrazňovali nutnost svébytnosti díla a obrazotvornost
- oproti starší literatuře (držela se ideologie, plánu a myšlenkové skladby)
- hlavní účel básní - být básní, hrou obrazotvornosti
- dále Seifert, Biebl a pouze prvními pracemi Závada a Halas 
Futurismus
- literární a umělecký směr - před válkou v Itálii
- zakladatel it.básník F.T.Marinetti
- staví se ostře proti veškeré básnické minulosti, tradici a výrazovým prostředkům (rým, rytmus, stavba...)
- odvolával se na vymoženosti civilizace, rychlost dopravy, telegraf
- snaha o utvoření poezie z tzv.osvobozených slov (žádné věty, žádná stavba)
- chtěli navodit čtenáři rychlé dění jako je rychlý moderní život
- Marinetti a V.Majakovskij ("Vojna a mír", "150 000 000")
Kubismus
- umělecký směr - ve Francii před válkou
- pod vlivem Španěla P.Picassa a Francouze G.Bragua
- v literatuře tento vliv doplněn vlivem futurismu  kubofuturismus - G.Apollinair
Dadaismus
- čili "dada" - umělecké, literární a myšlenkové hnutí - z konce války
- zdůrazňuje nesmyslnost života, dění, filosofie, tradice, řádu a básnictví
- těží z absurdna a nesmyslna
- zakladatel - Francouz Tristan Tzara
Surrealismus
- ve Francii kolem roku 1924
- zakladatelé - A.Breton a P.Soupault
- vyšel z důvěry ve všemocnost psychického automatismu (objevil Sigmund Freud)
a ve všemocnost volné obrazotvornosti
- nové prostředky - automatický text, koláž, surrealistický objekt
- 1934 založena surrealistická skupina - V.Nezval, K.Tiege, J.Honzl, J.Štýrský atd.
- zahraničí - P.Eduard, B.Péret, malíři Max Ernst a Salvátor Dálí
Proletářská poezie
- literární směr - sdružil hned po válce dle sovětského vzoru básníky socialistického smýšlení
- zdůrazňovali, že poezie a literatura má mít tendenci pomoci proletářské třídě v boji za její sociální osvobození
- nové oživení proletářské literatury je sociální realismus
- S.K.Neumann, J.Hora, J.Seifert, J.Hořejší, J.Wolker

Jaroslav Seifert
(1901-1986)
- básník, prozaik, publicista
- postupně redaktor v novinách - Rudé právo, Reflektor, Pestré květy, Práce
- Nobelova cena za literaturu
1.období - proletářská poezie
"Město v slzách"
"Samá láska" - sbírka básní
2.období - poetismus
"Na vlnách TSF" - báseň
"Svatební cesta" - vrchol poetismus
"Slavík zpívá špatně" - typická hravost, smyslovost
"Poštovní holub"
3.období - postpoetismus, 30.léta
- vzpomíná na dětství, ironický nadhled, lehké verše (až písňová forma)
"Jablko z klína", "Jaro sbohem"
"Ruce Venušiny" - milostná lyrika
4.období - ovlivněn dobovou krizí a nástupem fašismu
"Zpíváno od rotačky"
"Zhasněte světla" - reakce na Mnichov 1938
"Kamenný most" a "Vějíř Boženy Němcové" - píše ve válce
"Přílba hlíny" - píše po osvobození
5.období - 50.léta
- volný verš, hledání protiváhu v nicotě
"Píseň o Viktorce"
"Maminka" - intimní lyrika, obraz bezpečného domova
"Šel malíř chudě do světa" - inspirován obrazy Alše a Lady
6.období - reflexivní poezie
"Halleyova kometa"
7.období - 80.léta
"Morový sloup"
"Všechny krásy světa"

Stanislav Kostka Neumann 
(1875-1947)
- pocházel z bohaté rodiny, zapojen do studentského hnutí Omladina - odsouzen na 14 měsíců
- 1897 - zakládá anarchistický časopis Nový kult (Šrámek, Gellner, Toman, Mahen)
- 1904 - odjel do Vídně, pak žil 10 let na Moravě
- spolupracoval s Lidovými novinami, Almanach na rok 1914, negace individualismu
- propagoval proletářskou literaturu (časopisy - Červen, Protekult, Kmen)
90.léta - ovlivněn dekadencí a symbolismem
"Jsem apoštol nového žití"
"Satanova sláva mezi námi" - Satan rovná se pozemský život
"Apostrofy hrdé a vášnivé"
"Sen o zástupu zoufajících" - odklon od individuálního cítění (vyšlo 1903)
- všechny čtyři sbírky vyšli v "Knize mládí a vzdoru"
přírodní a intimní lyrika
"Kniha lesů, vod a strání" - psáno na Moravě, opěvuje naší vlast
- 1.báseň - "Vstupní modlitba"
civilizační poezie
"Nové zpěvy" (1918) - opěvuje techniku, motivy civilizace (shon velkoměsta)
proletářská poezie
"Rudé zpěvy" (1923) - odraz života ve společnosti
30.léta - intimní poezie
"Láska" (1935) - odhaluje své prožitky
"Srdce a mračna" (1935) - předzvěst krutého osudu českého národa, obavy o jeho budoucnost
"Sonáta horizontálního života" (1937) - reakce na fašismus a válku ve Španělsku
- báseň "Staří dělníci" - polemika s Halasovou Staré ženy
"Zamořená léta" - psáno za okupace, reakce na válku


František Halas
(1901-1949)
- *Brno, ale žil na Moravské vysočině, pocházel z chudé rodiny
- pracoval v edici První knížky
- používal jednoduché metafory, neharmonická stavba, depresivní poezie
Dílo -	"Sépie" (1927) - doznívání poetismu
"Kohout plaší smrt", "Tvář", "Staré ženy"
"Dokořán" (1936) - inspirován svou cestou do Španělska (občanská válka)
"Torzo naděje" (1938), "Já se tam vrátím" - báseň v próze
"V řadě" - psáno za okupace
"Naše paní Božena Němcová"
"A co" - vychází pouze torzo po jeho smrti, báseň "A co básník"
"Ladění" - dětská poezie, cyklus "Do usínání"

Jiří Wolker
(1900-1924)
- ovlivněn francouzskými básníky (Apollinair) a Šrámkovým Splavem
- studoval práva v Praze, od roku 1921 vystupuje v Devětsilu (veškerá jeho tvorba)
- zemřel na tuberkulózu
Dílo -	"Host do domu" - k ní je připojeno pásmo "Svatý kopeček" - popis sama sebe
 - naivní ideál světa (láska, dobro..), jinošská touha po splynutí s lidmi a přírodou
"Těžká hodina" - sociální balady, z období revolučních třídních bojů
"O milionáři, který ukradl slunce" - moderní pohádka (v tradici H.Ch.Andersena)

Josef Hora
(1891-1945)
- vystudoval žurnalistiku, vztah k chudým lidem - snaha pomoc
- později pracoval jako redaktor
Dílo -	"Pracující den" - báseň "Dělnická Madona"
"Srdce a vřava světa", "Bouřlivé jaro"
- tyto sbírky psal ve 20.letech
- zdůrazňoval spoluúčast básníka v boji za lepší svět
- poezie má bojovat za lepší život
"Struny ve větru" (1927) - motiv času, intimní a společenská lyrika

Jindřich Hořejší
(1886-1941)
- *Praha-Nusle, pracoval jako úředník
- před 1.světovou válkou žil v Paříži - překládal Apollinaira, Verkaerena
Dílo - básně se sociálním obsahem, důrazem na citovost
"Hudba na náměstí", "Korálový náhrdelník"

Konstantin Biebl
              (1898-1951)
- člen Devětsilu, hodně cestoval
Dílo -	"Cesta k lidem"
"Věrný hlas" - vzpomínka na Wolkera, láska k lidem
"Nový Ikaros" - psáno formou pásma, vzpomínka na dětství, na cestování a na válku
"Bez obav" - jeho poslední sbírka, psáno za pobytu v lázních

Vítězslav Nezval
(1900-1958)
- vstoupil do Devětsilu, hlavní představitel poetismu a surrealismu
- ve svých sbírkách zdůrazňuje obrazovou a hudební funkci výrazu , psychický automatismus, často experimentální ráz
- 1934 - spolu s Tiegem vydal manifest surrealismu, překládal (hlavně Rimbauda)
Dílo -	1922 -	"Most" 
1926 -	"Karneval" - lyrická sbírka
1924 -	"Abeceda" - počátky poetismu
"Pantomima" - užívá metafory
"Podivuhodný básník" - nemá uspořádaný děj, ale volně se uplatňují představy
"Akrobat" - sbírka
"Edison" - pásmo, 2 ze 4 zpěvů věnoval Edisonovi, okouzlení velkoměstem (světlo)
1930 -	"Neznámá ze Seiny" - báseň
1931 -	"Skleněný havelok" - sbírka - postpoetismus, počátky surrealismu
1933 -	"Žena v množném čísle"
- odjíždí do Francie - "Sbohem a šáteček" - okouzlení přírodou
1938 -	"Matka naděje" - obava o matku přerůstá v obavu o celý národ
"Pražský chodec" - vrací se k domovu, dětství
- báseň "Pět minut za městem" - vydáno za okupace, mnoho symbolů
1939 -	"Manon Lescaut" - překlad a úprava pro divadlo (zbásněný originál A.F.Preévosta)
1950 -	"Z domoviny" - vzpomínky na dětství
1952 -	"Křídla" - sbírka básní
1953 -	"Chrpy a města"
"Dnes ještě nezapadá slunce nad Atlantidou" - alegorická divadelní hra 
- varuje před zkázou světa

Vladimír Majakovskij
- tvůrce ruského futurismu, který se lišil od italského (stále revoluční a protiválečný)
- 1922 - založil skupinu LEF - Levá Fronta umění - propagace teorii literatury faktu
- odmítali vědecký výmysl, požadovali vysvětlení skutečnosti
- v umění bez přikrašlování,  propagace dokumentů, filmů (herec, scénárista)
- spáchal sebevraždu
Dílo -	"Hymny", "Oblak v kalhotách" - začíná jako futurista - odmítá měšťácké konvence
"Levý pochod", poéma "150 000 000" - píše ve službách revoluce
"V.I.Lenin" - poéma - oslavuje tvůrce revoluce
"Štěnice", "Studená koupel" - satirické hry - proti maloměšťákům a projevům byrokracie

Guillaume Apollinair
(1880-1918)
- pravým jménem Kostrowiczki, po matce Polák, představitel kubofuturismu
- ze začátku ovlivněn symbolismem
- originální poezie - uplatnění nečekané obraznosti, melancholie, rozmar
- ideogram - originální básnický obrazec
Dílo -	"Kacíř a spol." (1908) - povídky
"Pražský chodec" (1908) - o dojmech z jeho návštěvy v Praze
"Alkoholy" (1913)
"Kaligramy" (1918)

