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IMPRESIONISMUS

Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Claude_Monet,_Impression,_soleil_levant,_1872.jpg



IMPRESIONISMUS
Název byl odvozen od Monetova obrazu Imprese: Východ 
slunce (1872) 
l’impression = ve francouzštině dojem 

Podstatou práce francouzských impresionistů bylo zachytit 
atmosféru určitého okamžiku, prchavý dojem každodenních situací. 
Literární impresionismus  se projevil především v lyrické poezii, 
v níž se objevovaly prostředky postavené na smyslových vjemech. 
Obvyklým prvkem byla personifikace. 
Nejvýraznějšími představiteli literárního impresionismu byli 
„prokletí básníci“,  hlavně Charles Baudelaire a Paul Verlaine, 
v jejichž díle ale najdeme i prvky a tendence dalších moderních 
směrů (symbolismus, dekadence).



PAUL VERLAINE - PÍSEŇ PODZIMNÍ



SYMBOLISMUS

Zdroj: http://commons.wikipedia.org/wiki/Soubor:Death_and_the_Gravedigger_-_C._Schwabe.jpg



SYMBOLISMUS
Samotné slovo symbolismus poprvé použil Jean Moréas ve své předmluvě
ke sbírce Kantilény z roku 1886. Autor je sám také tvůrcem Manifestu 
symbolismu ze září stejného roku. Zároveň se stal teoretikem a kritikem 
směru a ve stejné době také zakladatelem revue Symbolisme.
Symbol  = obecný znak, který se v konkrétních případech podobá předmětu, 
zvířeti, číslu či osobě. Jeho hlavním úkolem není pouhé přenášení významu, 
ale také pochopení hlubších souvislostí. 
Symboly se objevují už v Bibli, kde najdeme mnoho zvířecích a 
předmětných symbolů (např. had = pokušení). Ve středověku důraz na 
barvy (např. bílá = čistota, nevinnost; žlutá = barva  slunce, symbol štěstí). 
Dále ho najdeme v díle Edgara Allana Poea,  báseň Havran je celá ve 
znamení symbolismu (havran = smrt). 
Tento literární směr tedy pracuje se složitými symboly na principu metafor 
a metonymií. Čtenář je nucen význam básní dešifrovat, protože je její
sdělení často mnohoznačné či skryté. Ačkoli je symbolismus opět typický 
především pro poezii, najdeme jeho projevy také v próze a dramatu.



JEAN ARTHUR RIMABAUD – SPÁČ
V ÚVALU

To zelený je kout, kde potok zpívá,
na trávu věsí stříbro svojich pěn,
kde slunce horské hrdě v svět se dívá,
a údol paprsky jest naplněn.
Tam ústa dokořán, bez přilby hlavu,
šíj mezi řeřichou, mez kterou zkvětla,
spí mladý voják natažený v trávu,
v tvář bledou pláčí jemu proudy světla.
Spí. U noh kosatci je zkvetlo všecko.
Spí, usmívá se nemocné jak děcko.
Jej zahřej, přírodo, neb je mu zima!
Však vůní se mu chřípě nezachvějí.
Na ňadrech ruku maje tiše dřímá
a rudé díry dvě mu v boku zejí.



DEKADENCE

Zdroj: http://kultura.idnes.cz/foto.aspx?r=vytvarne-
umeni&c=A120220_113434_vytvarneum_ob&foto=&thumbs=1#OB41501a_AA_3923_str10b.jpg



DEKADENCE - CHARAKTERISTIKA
Pojem dekadence (= úpadek) se objevuje na přelomu 19. a 20. 
století v souvislosti s novou vlnou umělců, kteří jsou znechuceni 
stereotypní společností, hledají z ní únik a vytvářejí si svůj 
vlastní svět. V literatuře se dekadentní postoj projevuje zejména 
pesimistickými náladami, pocity zmaru, morbiditou, 
mysticismem, erotickou přesyceností, ale i narcisismem. 
K životu dekadentů se často vázalo bohémství, satanismus, 
nevázaný sex, alkohol, výstřednost apod.
Dekadent bylo původně hanlivé označení pro každého 
francouzského básníka, který se pokusil odvrátit od tradic.
Dekadentní spisovatelé projevovali odpor ke společnosti nikoliv 
osobní revoltou, ale únikem do oblasti takzvaného čistého umění, 
kde zdůrazňovali pocity nudy, někdy i zoufalství.



CHARLES BAUDELAIRE - MRŠINA
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