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Prerromanttismuss

Tento sm
měr vznikl zhruba v polovvině 18. Stoleetí jako reakce na klasicissmus a osvíccenství, a kte
erý
ohlašovaal blížící se ro
omantismus.. Protože se orientoval na posílení em
mocionální p
působivosti
uměleckkých děl, jeho
o „přecitlivěllá“ větev se nazývá
n
sentimentalismuss. U nás v tétto době prob
bíhalo
národní obrození.
Proniká sem lidová tvorba, nový vztah k příro
odě. Autoři využívají
v
origginality a jedinečnosti ve svých
dílech. Subjektivistický styl, předstupeň romaantismu. Hesslem bylo Vzdor, Volnostt. Návrat do přírody a
lidovým tradicím. Měěšťanstvo ovvlivňovalo seentimentalisttickou větev.
Sturm und Drang
mecké hnutí,, kde se projeevovala umě
ělecká revolta proti předeepsaným klaasicistním
„bouře a vzdor“; něm
vzorům.
Rysy: individuální
i
v
vzpoury
jedince proti oko
olnímu světu
u /hrdina všaak končí vesm
měs tragicky//
n
největší
rozm
mach v dramatu a poeziee.
Název hn
nutí je podlee názvu hry Friedricha
F
M.. Klingera.
V poezii se básníci přřikláněli k vo
olné tradici lid
dové tvorby,, zejména píssňové a baladické ‐ např. balady
ovy. Nejmenššího významu dosáhlo naa poli prózy, z níž vynikl p
pouze Goethův
Goethovvy a Schillero
sentimentální román
n UTRPENÍ MLLADÉHO WERTTHERA a Bürggerův fantasttický cestopiis s pohádkovými
motivy BARON PRÁŠILL.
Hnutí ko
ončí nástupem
m tzv. německé klasiky, která
k
představuje vyvrch
holení němecckého
preromaantismu.
Představvitelé:
Anglie – William Blakke, Samuel Richardson,
R
T
Thomas
Percy
ues Rousseau
u, François Reené de Chate
eaubriand
Francie – Jean‐Jacqu
Německo – Friedrich
h Maxmilian Klinger, Fried
drich Schillerr, Johann Wo
olfgang Goetthe
N
Michaajlovič Karam
mzin
Rusko – Ivan Andrejeevič Krylov, Nikolaj
Význam díla:
dera ‐ Kladee důraz na výýznam národního jazyka a právo každ
dého národa na jeho rozvvoj. Tyto
J.G.Herd
myšlenky podpořily obrozenecké
o
é hnutí v Čecchách.
J.J. Rousseaua – jeho dílo brojí prroti dědičné aristokracii
a
a probouzí prrvek, jenž byyl v klasicistní
literatuře utlumen: citovost.
c
Cito
ovost jakožto
o základ lidskkých práv i po
ovinností. Ale jeho vliv došel
u
až ve Francouzské revoluci: politický myyslitel Rousseau se stal jeejím duchovním
plného uplatnění
otcem a revolucionáři, ať na jedn
né či na druh
hé straně, se na něj nespo
očetněkrát o
odvolávali. I po
p
ní revolučních vášní Roussseauovo dílo
o pokračovallo svým vlasttním životem
m: na pokraji nového
uklidněn
světa prů
ůmyslové revoluce ztělessňovalo obavvy z pokroku
u; je rovněž nositelkou
n
prrvních znaků
moderníí literatury, jmenovitě liteeratury auto
obiografické. Rousseau svvým dílem po
očal epochu
romantissmu.
Díla senttimentalismu
Samuel Richardson
R
‐ PAMELA ANEEB ODMĚNĚNÁÁ CTNOST (17
742) ‐ román v dopisech; Chudá dívkaa dolává
nástraháám svého pána, ale nakonec se za něj provdá.
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Abbé Préévost ‐ MAN
NON LESCAUTT (1731) ‐ Ma
anon je 16tilettá krásná dívkka, kterou rod
diče nutí jít do
o kláštera.
Rytíř des Grieux i jeho přítel Tibergee se mají stát knězi ale kdyžž se setká s Manon,
M
zamilujjí se do sebe a odjíždějí
on také zamilu
uje. Nabízí jí rrůzné šperky a peníze a
do Pařížee. Je zde ještě bohatý Duvaal, který se do krásné Mano
zkomplikuje tak její vzztah s des Grieeuxem. Mano
on Duvalovi tvvrdí že des Grrieux je její bratr z venkova. Tiberge
u kdo je ve skutečnosti des Grieux. Na sccénu pak přichází Duvalův syn, který
jde tajně za Duvalem a prozradí mu
p
Manon
n svést. Mano
on, rytíř i mladý Duval jso
ou nalezeni v jednom bytěě. Mají být zatčení ale
se také pokusí
Tiberge se
s za přítele přimluví.
p
Mano
on je uvězněn
na a má být poslána do vyh
hnanství v Am
merice. Des Grrieux ji ale
stále milu
uje a doprovází ji. Tiberge s nimi tajně ceestuje a podp
plácí strážce, aby
a jim ulehčo
ovali. Manon umírá des
Grieuxem
mu v náručí.
OISA (1761) ‐ jedná se o román
r
v dopisech, je bráněno
Jean‐Jacques Rousseeau ‐ JULIE ČILLI NOVÁ HELO
é rodiny)
milostnéému vztahu 2 lidí (chudý učitel a dívka z vznešené

W
von Goethe ‐ UTRPENÍ MLAD
DÉHO WERTHERA (1787) ‐ Je psán form
mou dopisů v ich‐
Johann Wolfgang
formě. Lotta,
L
kterou Werther miluje, se vdá za
z jiného. Werther je zdrrcen a zabije se. Po vydáání této
knížky náásledovala vlna sebevražžd. Na konci knihy vyprávví Goethe sám o osudu m
mladého Werrthera.
Autor čaasto používá věty zvolací,, které mají vyjádřit
v
buď Wertherovo
o hluboké nad
dšení či zouffalství.
Román je rozdělený na dva díly. První díl vyp
práví o Werth
herově příchodu do městtečka Wahlheimu
(název jee záměrně po
ozměněn), o jeho seznám
mení s Lottou
u a jejím sno
oubencem Allbertem. Dru
uhá část
pak pojeednává o jeho odchodu za prací k velvvyslanci a jeh
ho návratu k Lottě.
OU DIVOCHŮ V PUSTINĚ (18
801) ‐ novela je
Francoiss René de Chateaubriand ‐ ATALA ANEEB LÁSKA DVO
tragickým
m příběhem lásky muže a ženy indián
nského půvo
odu v severoaamerické pustině; křesťaanské
ideály see zde spájejí s lyrickými popisy
p
přírod
dy a lidských vášní. Tímto
o dílem autorr vnesl do evvropské
literatury vysněný ob
braz exotickéé americké krajiny.
k

J. W. Go
oethe
Divadeln
ní hry:
IFIGENIE NA TAURIDĚ,
TORQUATO TASSO
A
,
FAUST,
NÁLADA ZAMILOVANÉHO
Rományy
VILÉMA MEISTERA LÉTTA UČEDNICKÁÁ, VILÉMA MEISTERA LÉTA PUTOVNÍ, SPŘÍZNĚNI
P
VOLB
BOU, UTRPENÍ
MLADÉHO
O WERTHERA
Faust
Jeho stěžžejní a nejzn
námější dílo. Jedná se o dvoudílnou
d
fiilosofickou báseň,
b
se silně magickým
podtexteem. Goethe zde vyjadřujje své hlavníí myšlenky, zobrazuje
z
dobro a zlo. Jakko námět mu
u slouží
stará a velmi
v
rozšířen
ná pověst.
1. díl: Dr. Faust touží po poznání, ale nemůžee poznat vše. Vyvolá Mefisstofela a podeepisuje s ním smlouvu.
b
spokojen
n, propadne jeho duše ďáb
blu, ten mu za
z to bude slo
oužit do jeho smrti. Mefisttofeles ho
Jestliže bude
omlazuje a seznamuje ho s Markétkkou. Mezi nim
mi vzplane opraavdová láska, s čímž pekeln
ný kníže nepo
očítal. Tato
nčí tragicky, Markétce
M
umírrá matka a brratr a ta nakonec zabíjí Fau
ustovo dítě. M
Markétka je uvvězněna a
láska kon
má být popravena. Meefistofeles ji nabízí
n
své služby, ale ona ho
o odmítá a um
mírá. Mefistoffeles je ztělesn
něním zla,
podin. V prologgu uzavírá dobro se zlem sáázku o Faustovu duši.
dobro ztěělesňuje Hosp
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2. díl: Faust je sám
m a nechce mládí
m
a lásku
u. Mefistofele
es mu dává slávu.
s
Faust o
odchází jako učenec k
císařském
mu dvoru. Vyn
nalézá papírovvé peníze (zachraňuje císaře
e), vyvolá z po
odsvětí ducha trojské Helen
ny. Těmito
činy získáá císařovu nákklonnost a vyžžádá si na něm
m půdu. Zde chce
c
vytvořit stát
s pro svobo
odné lidi, teprrve v práci
pro druhéé nachází uspokojení, proto
o jeho duše neepropadá ďáb
blu, ale vítězí dobro.
d

‐‐ Prrvní antiromán ‐‐
Laurencce Sterne
Narodil se
s v irském Clonmelu
C
v rodině důstojjníka. Studovval teologii na
n University of Cambridgge a v
roce 173
38 se stal farářem. Jeho patrně
p
nejznámějším díle
em je ŽIVOT A NÁZORY BLAAHORODÉHO
TRISTRAM
MA SHANDYHO (což je dev
vítisvazkový román,
r
na ktterém pracoval od roku 1
1759 do roku
u 1767).
Většina situací
s
v knizze je založena na rodinnýých hádkách a nedorozum
měních, kterré vyznívají humorně.
Vtip vyprávění spočívvá také v tom
m, že Tristram
m neumí nic vysvětlit jed
dnoduše a do
o všeho zaplé
étá
široké so
ouvislosti.
Ö V
Využívá typo
ografické exp
perimenty, jaako začerněn
ní stránky – výraz
v
smutku
u nad smrtí je
edné
z postav, vyu
užití různých druhů písem
m, vynechanýý prázdný lisst…
Ö Průzkum toh
ho, jak fungu
uje lidská mysl: ukazuje se
e její asociattivnost, odlišnost objektivvního
č
času
(doby, kdy
k událost probíhá)
p
a čaasu psycholo
ogického (doba individuálního, subjekktivního
prožívání tétto události)
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