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Kyperský umělec – Costas Montis

2 hodiny

• Přečtěte si o tématu Costas Montis
• Seznamte se s kyperskou poezií
• Najděte historii básní

• Prezentace
• Činnosti

• Papír
• Notebooky
• Projektor

Teorie s interaktivními aktivitami
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Úvod

Poezie je způsob vyjádření a kus kultury
dané země. Kypr není výjimkou, protože
je hrdý na mnoho místních autorů a
cizinců, kteří na ostrově našli inspiraci . V
této dílně se představí život a dílo
slavného kyperského básníka Costase
Montise.



Kyperský básník
Costas Montis

• Jeho životopis



Costas Montis (1914-2004) byl
vlivný básník, prozaik a dramatik. Za
svou práci obdržel mnoho poct a
ocenění, čímž se stal jedním z
největších kyperských autorů.

Costas Montis



Costas Montis

• 1914 : Narodil se

• 1932-1937 : Studoval práva na univerzitě v Aténách

• 1938-1940 : Až do druhé světové války pracoval v účtárně Řecké 
těžařské společnosti

• 1942 : Financoval první kyperské profesionální divadlo („ Lyriko “), než 
v roce 1944 bylo zavřeno

• 1953 : Vydal Cyprus Trade Journal v řečtině a angličtině.



Costas Montis

• 1955 : Účastnil se osvobozeneckého boje (1955-1959) jako politický 
průvodce členů EOKA .

• 1956-1969 : Je zodpovědný za literární sekci časopisu Times of Cyprus

• 1961-1976 : Před odchodem do důchodu byl jmenován ředitelem 
cestovního ruchu

• 2004 : Costas Montis zemřel



Costas Montis - Vyznamenání

• 1968 : Národní cena za poezii

• 1973 : Cena za celkový přínos v literatuře

• 1976 : První cena Národního sdružení řeckých spisovatelů Kypru

• 1981 : Titul laureáta básníka od Světové akademie umění a kultury

• 1984 : Nominace kyperské pobočky PEN na Nobelovu cenu

• 2000 : Prohlášení Akademie v Aténách za člena korespondenta.

• 2003 : The " Yiannos Cena Kranidiotis 2003".



Jeho poezie

• Jeho básně



Costas Montis napsal za svůj život asi
25 básní. Inspirací mu byl především
Kypr, zejména po turecké invazi na
ostrov v roce 1974, pro který napsal
mnoho básní.

Jeho básně

" Costas Montis recituje své básně " (2002)

http://www.costasmontis.com/video.html


Aktivita – Pochopte význam básně
35 minut

Pochopte význam básně „Momenty invaze“.

Kus papíru a pero

Brainstorming, diskuze

• Přečtěte si následující báseň a uvedené prvky pro další pomoc
• Vytvořte si vlastní interpretaci této básně
• Prodiskutujte to se zbytkem třídy (pokud je to možné)

Offline



«Στιγμές της Εισβολής» 

Είναι δύσκολο να πιστέψω

πως μας τους έφερε η θάλασσα της Κερύνειας,

είναι δύσκολο να πιστέψω

πως μας τους έφερε η αγαπημένη θάλασσα της Κερύνειας.

Πικρή θάλασσα της Κερύνειας

που πρέπει να αποσύρουμε πια

τους στίχους που σου γράψαμε.

Jeho básně

Σκέψου να μας γίνει βραχνάς η οροσειρά της 
Κερύνειας
σκέψου να την κοιτάμε με τρόμο,
σκέψου να την υποψιαζόμαστε,
σκέψου να τη μισάμε !

Ανασήκωσε την πλάτη
κι απόσεισέ τους Πενταδάκτυλέ μου,
ανασήκωσε την πλάτη κι απόσεισέ τους.

" Složení básně k písni "

https://www.youtube.com/watch?v=CvaVPQI8xjA


Jeho básně
Okamžiky invaze

Je pro mě těžké tomu uvěřit
že moře Keryneia bylo to, které je přivedlo k nám
Je pro mě těžké tomu uvěřit
že milované moře Keryneia bylo to, které je přivedlo k 
nám.

Hořké moře Keryneia
Nyní se musíme stáhnout
Všechny básně, které jsme pro vás napsali.

https://lyricstranslate.com

Představte si, že hory Keryneie se pro nás staly bolestí 
hlavy
Představte si, že se teď bojíme se na to podívat
Představte si, že to teď začínáme být podezřívaví
Představte si, že to teď nenávidíme!

Zvedněte záda a setřes je, můj Pendadaktilos
Zvedněte záda rovně a setřeste je.

https://lyricstranslate.com/en/stigme%CC%81s-tis-isvoli%CC%81s-invasions-moments.html


Důležité prvky, které je třeba znát pro koncept této básně

• Keryneia : město Kypru, které je stále okupováno po turecké invazi 
(1974)

• Oni: vetřelci

• Pentadaktylos : pohoří na Kypru, obsazené Turky (1974)

Jeho básně



Závěr



Závěr

„Costas Montis je jedním z největších žijících řeckých
básníků a rozhodně ten, kdo […] obohatil moderní řeckou
poezii z pohledu Kypru. […] Ve svém mimořádně silném
díle zaznamenal každou vibraci ostrova (erotické,
společenské, politické) a všechny myšlenky kyperského lidu
byly zaznamenány…“

- Nicholas Konomis
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