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12a) Um lecké sm ry na p elomu 19. a 20. století
Charakteristika p elomu století:
- rozvoj spole nosti, stup uje se zápas s Vídní, vzr stá nacionalismus, anarchismus a antisemitismus, do
krize se dostává také politika staro ech a mlado ech
- 1.sv tová válka
- vznik SR
Myšlenkové sm ry:
nihilizmus (nihil – nic) nic na sv t nemá absolutní platnost
voluntarismus (voluntas – v le) v le je základní složkou poznání
Um lecké sm ry

impresionismus (impresio – otisk, dojem)
vznikl v malí ství podle obrazu Clauda Moneta. Imprese vycházejícího slunce (tak se jmenoval ten obraz).
Impresionismus je sm r, který chce zachytit bezprost ední dojem, okamžik.
symbolismus (symbol – znak)
vzniká jako protiklad impresionismu, základem je nep ímé pojmenování = symbol, náznak, obraznost
dekadence (úpadek)
p vodn název ozna oval velmi pohrdav francouzskou poezii konce 19. století a pozd ji autory, kte í
pracovali s tématy smrti, rozkladu, erotiky, oslavovali Satana atd.

Prokletí básníci – sv táci, toulali se sv tem, ve svých básních vyjad ují hr zy života i nadšení životem
Charles Baudelaire (Bódlér) – básník a p ekladatel
Kv ty zla – krásu hledá v ošklivosti, bohatá obrazotvornost, cynismus, tato sbírka vyvolala takový odpor
m š anské spole nosti, že byla z mravnostních d vod odsouzena k pokut . Mršina(Zdechlina)
-nejslavn jší báse

Paul Verlaine (Verlén) – p edstavitel symbolismu, žil jako bohém s p ítelem Rinboem, p šky jako tulák
procestoval skoro celou Evropu.
Saturnské básn
Galantní slavnosti
Moudrost

Artur Rimbaud (Rinbo) – asto utíkal z domova údajn kv li spor m s velmi p ísnou matku a s Verlainem
se toulal po Evrop , v dosp losti se usadil jako obchodník v Africe, kde onemocn l a p ed asn umírá,
veškerá jeho tvorba vznikla mezi 15. A 19. Rokem jeho života
Iluminace – po jeho smrti vydal Verlén, kritika m š ák a církve
(nejznám jší báse „Opilý koráb“ – obraz lodi v bou i, která nachází úto išt v p ístavu)
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eská moderna – nastupující generace, 1895 vydali manifest eské moderny – jejich um lecký program.
eská literatura v tomto období byla bohatá a rozr zn ná, objevují se nové um lecké sm ry, vyhrotil se také
boj o Rukopisy, s jistotou bylo dokázáno že rukopisy Královédvorský a Zelenohorský jsou literární pad lky
(p ínos Masaryka).
P edstavitelé eské moderny
Josef Svatopluk Machar (1864-1942) – básník, významný p edstavitel eské moderny
•
kritika spole nosti
Confiteor - zpov
ty i knihy sonet – kritika m š ácké morálky
Tristium Vindobona – kritika našich politik prosadit zájmy ech v monarchii
•
problematika žen ve spole nosti
Zde by m li kvést r že – sbírka epických verš zachycující osudy žen
Magdalena - básnická skladba jejíž hrdinkou je prostitutka, kterou všichni pohrdají, autor na p íkladech
dokazuje, že tato dívka má lepší vychování a morálku, než v tšina m š ák
•
historická témata
Sv domím v k – d jiny lidstva
Golgatha
V zá i helénského slunce – sbírka o antice
Jed z Judey – kritika náboženství a jeho zneužívání, jedem je ozna eno židovské k es anství
Kam to sp je?
Antonín Sova (1864-1928) - básník, impresionalista, symbolista. Pocházel z u itelské rodiny u jiho eského
Pacova, studoval práva, st ídal zam stnání až se stal ú edníkem M stské knihovny v Praze.
Kv ty intimních nálad - impresionismus
Z mého kraje - impresionismus
Soucit a vzdor - impresionismus
Zlomená duše - zklamání ze spole nosti, zachycuje protispole enský odpor celé mladé generace
Vybou ené smutky, Údolí nového království, Dobrodružství odvahy - trilogie, tyto básnické sbírky na
sebe navazovaly a byly spojeny symbolistickou postavou Poutníka
Zp vy domova – reakce na 1. sv tovou válku

Otokar B ezina (1868-1929) – básník, symbolista, významný p edstavitel eské moderny. Narodil se na
eskomoravské vyso in v Po átkách v rodin chudého obuvníka, po studiích byl u itelem.
Temné dálky – vzpomínka na neradostné mládí
Svítání na západ – básník v této sbírce chápe smrt jako vysvobození
V try od pól – nejabstraktn jší sbírka, hledá odpov di na základní filozofické otázky
Stavitelé chrám – spojení pozemského života s poznáním vesmíru a vesmírného ádu
Ruce - spojení pozemského života s poznáním vesmíru a vesmírného ádu
Hudba pramen – kniha esejí

Karel Hlavá ek (1874-1898) – nejvýznamn jší talent eské dekadence, pocházel z pražské d lnické rodiny,
zem el ve 24 letech.
Sokolské sonety – vyjád ení radosti ze života a zdraví
Pozd k ránu – vyjád ení náladovosti a melodi nosti
Mstivá kantiléna – vyjád ení náladovosti a melodi nosti
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Anarchisti tí bu i i

Viktor Dyk (1877-1931) – básník, dramatik a prozaik. Pocházel ze st edních ech, vystudoval práva, b hem
1. SV byl v zn n, po 1. sv tové válce se stal poslance a senátorem národn demokratické strany.
A porte inferi, síla života, marnosti – symbolismus, spole enská lyrika s kritickým obsahem
Milá sedmi loupežník – rozsáhlá básnická balada, p íb h dívky, která utíká mezi loupežníky, protože je
chápe jako symbol odporu proti spole nosti, ve které se necítí dob e, ale nakonec loupežníky zradí.
Bu i i
Satiry a sarkasmy – protispole enské satiry
Pohádky z naší vesnice – protispole enské satiry
Lehké a t žké kroky, Anebo, Okno – vále né motivy
Devátá vlna – p edzv st básníkovi blízké smrti
Krysa – nejznám jší novela, vypravuje o krysa i, který v jednom m st nedostal za svoji práci
zaplaceno, všichni lidé jím pohrdali a krysa i p ipadali jako krysy a aby se pomstil, odvádí špatné lidi
zvukem své píš aly do propasti.
Zmoud ení Dona Quiota – pokra ování k dílu špan lského renesan ního autora Miquela Cervantese.
P átelé Dona Quiota se jej snaží vrátit do skute ného života, cht jí aby již nebyl takový snílek, který si
hraje na rytí e. Uspo ádali pro n j slavnost se soubojem, kde byl Don Quiote poražen. On potom zjistil
jak chodí skute ný život, ale nebyl schopen v n m žít a nakonec umírá. Zmoud ení = smrt

Frá a Šrámek (1877-1952) – básník, prozaik, dramatik a publicista, pocházel ze Sobotky, pozd ji se s rodi i
asto st hoval po echách, nedokon il studium práva. Byl antimilitarista a kv li protivále ným projev m byl i
v zn n. Zú astnil se 1. sv tové války. ada jeho d l byla zfilmována.
St íbrný vítr – symbolický název, ozna uje mládí plné ideál , sn , mládí zam ené na krásu, lásku,
impresionistický román, nemá pevnou kompozici, skládá se z jednotlivých epizod, vyjad uje hlavn
pocity hlavního hrdiny, což je student gymnázia Jan Ratkin, zachycena doba jeho dospívání, prochází jí
velmi t žce, protože postupn proniká do sv ta dosp lých a zjiš uje, že jeho idealistické p edstavy o
sv t byly velmi naivní, že sv t je ve skute nosti plný zla, p etvá ky, lží, nenávisti a je z toho velmi
zklamaný
M síc nad ekou – vypráví o srazu bývalých spolužák , kte í už ve vyšším v ku vzpomínají na svoje
mladické sny, ze kterých se jim tém nic nepovedlo realizovat, ale v tšinou toho už nelitují, protože
zmoud eli a p ijímají život takový, jaký je
Modrý a rudý – verše o vojácích
Píšou mi psaní – povolávací rozkaz
Raport – hlášení vojáka na front , který vid l umírat zast eleného kon , smrt zví ete se mu zdá horší,
protože na mrtvé vojáky si už zvykl

Petr Bezru (Vladimír Vašek)(1867-1958) – básník jedné knihy, p edstavitel sociální poezie. Narodil se
v Opav , nedokon il studia práv a poté pracoval jako poštovní ú edník.
Slezské písn – sbírka básní vydaných nejprve v asopisech
Mary ka Magdónova – balada, p íb h dívky, která se sama starala o své mladší sourozence po
tragické smrti rodi , žijí v nesmírné bíd a dívka je nakonec p istižena v panském lese p i krádeži
d eva, má být odvedena na strážnici a odsouzena, ale neunese takovou ostudu a utopí se rad ji v ece
Ostravice
Bernard Žár – majitel dolu, který touží p iblížit se vyšší spole nosti, mluví proto pouze n mecky a stydí
se za svou starou matku, která mluví pouze esky, ukrývá ji p ed každou návšt vou
Kantor Halfan – p íb h eského u itele, který odmítá u it eské d ti n mecky, nem že získat stálé
místo, nemá stálý plat, nem že se ani oženit, nakonec se ob sí, balada kon í smutnou ironií, místo
získal v hrob

Stanislav Kostka Neuman (1875-1947) – básník, prozaik, publicista a p ekladatel. Pocházel z rodiny
zámožného pražského advokáta a poslance. Studia nedokon il a za al pracovat jako noviná .
Spolupracoval s asopisem eské dekadence Moderní Revue a vydával anarchistický asopis Nový kult.
Apostrofy hrdé a vášnivé – symbolistické, anarchistické a sociální rysy
Sen o zástupu zoufajících – symbolistické, anarchistické a sociální rysy
Satanova sláva mezi námi – symbolistické, anarchistické a sociální rysy
Kniha les , vod a strání – milostná a p írodní poezie
S m stem za zády – fejetony
Nové zp vy – dílo oslavující moderní technickou civilizaci
Rudé zp vy – dílo oslavující spole enskou a politickou aktivitu
Srdce mra na – dílo oslavující spole enskou a politickou aktivitu
Sonáta horizontálního života – dílo oslavující spole enskou a politickou aktivitu
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