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Posledníí desetiletí 18
8. Století až třicátá léta století
s
19.
Vlivy:
‐ prům
myslová revo
oluce – měšťané: vznik kaapitalismu „b
buržoazie“
 sahají
s
do min
nulosti
 exotika
e
(obchod) cestovaaní
 věda,
v
pedago
ogika
‐ emaancipace žen,,
‐ prerromantismuss
Obecné rysy romanttismu

cito
ovost, iracion
nalismus (‐> dekadence)
d
vzpoura jedincee (proti spoleečnosti, protii konvencím,, klasicismu)
n od státu, člo
ověka od příírody, spisovatele od dílaa)
odccizení (občan
zklaamání (z lásky…)
náb
boženství (hrdinové v něm
m hledají „zááchytné bodyy“)
únikky do přírodyy, do vlastnícch světů, seb
bevraždy (kraajní úniky), pomoc
p
v revo
oluci, do snů
vášeeň, láska

-

Romantický hrdina
-

zhrzeelý
nešťaastný
citlivýý
touží po lásce (i když
k
ví, že bo
oj je předem
prohrraný) – láskaa je pro něj všším

-

miluje umění, vnitřně
v
rozervaný (má svvětabol)
un
niká do světa snů
cesstu hledají v lidech, v lido
ových zvycích
autor díla často
o vystupuje jjako hrdina

Romantická Hrdinkaa
- spouttaná konvencemi

- vdaná žena ‐ zaamilovaná do
o jiného

ha po nekoneečnu; Touha po ideálním společ. Řádu
u; Bezcílná to
ouha ‐‐
‐‐ touh

Něme
ecko
Novalis
‐ vlastníím jménem Friedrich
F
Leo
opold von Haardenberg; zaasnoubil se s 13 letou dívvkou, než si jij vzal,
tak zemřřela
‐ vrcholeem jeho díla je román MODRÝ
O
KVĚT – o potulném básníkovi, ktterý byl básn
níkem Písně o
Nibelunzzích, který hlledá modrý květ
k
(symboll hledání smyyslu života a poezie)
HYMNY NOCI ‐ básniccká kniha
‐ o panence Marii, o ztraacené lásce
‐ zachycena myšlenka naa smrt
Heinrich
h Heine
‐ ovlivňo
oval naše nárrodní obrozeení; žil v exilu
u; zavrhoval různá
r
dogmaata, což mu n
neslo problémy
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‐ básně psal
p už během studií
KNIHA PÍÍSNÍ /1827/ ‐ nejslavnějšíí Heinova básnická sbírkaa je složena z pěti částí. V prvních dvo
ou je
námětem
m neopětovaaná láska, sm
mrt a světobo
ol, parodované a provázeené cynismem. Proto bássně
ztrácejí svoji
s
harmon
ničnost a posstrádají melo
odii. Další dílaa jsou ve znaamení ironie a sebeironie
e. V
posledníím díle se hlaavním témattem stala příroda, podle slov básníka „nezávislá n
na lidské bole
esti a
malosti““. Tato sbírkaa básní měla velký úspěch
h, některé báásně se stalyy lidovými a n
některé byly
zhudebn
něny.

Anglie
e
A) Jezern
ní škola
‐ tvoří v severozápad
dní Anglii, v Jezerním okrrsku
m: zobrazovat lidi v prostém životě a osudové síly
‐ program
a Coleridge – měli spoleečnou lásku k Okrsku
‐ vznikla na konci 18. Století, kdyyž se setkali Wordsworth
W
ou
‐ člověk by měl maximálně splynout s přírodo
ní dílo jezerníí školy je sbírrka LYRICKÉ BALADY
B
, jenž vyšla v prvníím vydání an
nonymně rokku 1798.
‐ Stěžejn
Podstattnou část Lyricckých balad tvvoří Wordswo
orthova poesie
e skládající see z hluboce ko
ontemplativní,, nadšené,
přírodn
ní i příležitostn
né lyriky a draamatických baalad ze životaa prostých ven
nkovanů, blázznů a vyvrženců v nichž
se silnéé sociální cítěění mísí s evo
okací autenticckých situací ze života lido
ových postav. Další část sb
bírky tvoří
Coleridggová báseň Starý
S
námořníík, jenž se sice neslučuje s Wordsworth
hovou koncepcí, ale je považován za
nedílno
ou součást Lyrických balad.

h /1770 – 18
850/
William Wordsworth
nul k přírodě a k sestře Dorothy
‐ jako sirotek se upn
ho tvorbu ovvlivnila Velká fr. Revolucee
‐ studoval na Cambriidge, hodně cestoval, jeh
dou, chtěl zrrušit hranici mezi
m poezií a prózou.
‐ hodně ovlivněn mláádím a přírod
‐ za hrdiny děl vybíráá lidi z blízkého okolí.
T
Colerrigde
Samuel Taylor
‐ těžce nemocný,
n
pomáhal mu mix
m alkoholu s opiem na tlumení bolessti > brzy se stal závislým
m
‐ po změěně lékaře see na Maltě sn
nažil zbavit závislosti, po návratu se snažil
s
věnovaat literatuře, tvůrce
poem (b
básnické povíídky)
‐ PÍSEŇ STARÉHO NÁM
MOŘNÍKA – námořník vypráv
ví svůj příběh o zamrznutí v arktických vo
odách, mohl je vyvést
jen albatrros, kterého tento námořníík zastřelil, jed
diný přežil, ale
e neumí se s tímto zážitkem
m vyrovnat a žít
ž ‐>
chodí po světě a vypráví svůj příběh
h o hříchu

nerace
B) 2. Gen
George Gordon
G
Byro
on
‐básník; život: extravvagantní výsttřelky, mnoh
ho milostných
h skandálů, dluhy,
d
rozvod
d
nal střet snů a představ s tvrdou reallitou
‐ Jeho díílo poznamen
CHILDE HAROLDOVA POUŤ
P
– rozsáhhlá, volně kom
mponovaná, lyricko ‐ epická skladba o čtyyřech zpěvech. Popisuje
jeho puto
ování z Anglie přes Portugalsko, Španělskko, Albánii, Tu
urecko, Řecko a další země. Za nejlepší býývá
označováán zpěv třetí a čtvrtý (při pssaní těchto zpěěvů se setkal s Percym B. Shellym). Dílo jje do značné míry
m
autobiografické. Hlavn
ní hrdina je zah
hořklý a má k lidem odpor. Jediné, co mu
u ulehčuje jeh
ho život, je neustálé
dešel z jistoty, putoval příro
odou; začíná jaako satira na rytířské
r
romány a pokračuje jako
putování. Romantik od
na měl jmeno
ova Childe Burrun. Tímto díleem si vydobyl slávu v literárrních
básníkův deník. Původně se hl. hrdin
C
zakonču
uje v Itálii.
kruzích. Cestu
2
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Srovnáníí byrona a Máchy,
M
vliv Byyrona na českou tvorbu, ohlas mezi českými
č
literá
áty
‐ Karel Hynek
H
Máchaa se inspirovaal jeho poem
mou VĚZEŇ CHILLONSKÝ
H
a napsal
n
MÁJ.
‐ oba vyu
užívají motivv přírody, dějj v náznacích
h
‐ na Byro
onovi si Mácha cení jeho vypravěčskéé schopnosti a společensskou satiru
‐ proti „b
byronismu“ v Máji staví sám
s
Tyl, jeho
ož dílo je dne
es už ovšem dávno mrtvéé (na rozdíl od
o
Máchovaa). Ale odmíttli ho i další autority:
a
Čelakovský, Šaffařík, Erben, ba sám „otec národa“ Paalacký.
‐ Byron Máchu
M
uchváátil především svými odb
bojnými posttavami, kteréé se bouřily p
proti řádům a
dopouštěly se zločinů
Percy Byysshe Shelleyy
‐ prorockká poezie; visionář; odpo
or k církvi – ateista;
a
žil ne
evázaným živvotem
ODPOUTAANÝ PROMÉTHEUS
Dramatická, filozoficcká skladba, velmi
v
složitá
Tři roviny, které se prrolínají:
ovaný ke skálle (donesl lid
dem oheň) – podléhá pessimismu, sá b
by raději voliil smrt,
1) Proméétheus přiko
než být přikován
p
2) Asis – symbol ženyy, přírody, láásky; snaží see překonat je
eho špatnou náladu
3) personifikace času
u – duch Hod
diny, ukázka,, že unáší Pro
ométheovu vizi,
v že jeho o
oběť nebyla marná
ny
C) román
Jane Ausstenová
‐ založen
no na jiném pohledu
p
na ženu,
ž
na tehd
dejší dobu fe
eministka
ROZUM A CIT
PÝCHA A PŘEDSUDEK
Walter Scott
S
‐ sběrateel skotských lidových balad
‐ přicházzí s něčím úp
plně novým: historický
h
román.
‐ vážený a bohatý spisovatel, který ukazuje, že
ž se dá ze psaní zbohatn
nout.
omány: konflikt dvou kultur; osobní konflikty
k
(se světskou mo
ocí); hlednán
ní určitých ho
odnot (v
‐ jeho ro
přírodě…
…)
‐ první ro
omány vydávval anonymn
ně (Velký nezznámý); častým námětem
m Skotsko
román IVANHOE
V
: zde vylíčil středo
ověké angliccké dějiny z doby
d
krále Richarda Lví srrdce. Tento román
r
opět pattří k romantickým ideálům
m.
JEZERNÍ PANNA
P
= básn
nická povídka o skotském
m panovníkovi, který se dostane
d
do d
divoké krajinyy, přijme
pohostin
nství krásné dívky,
d
zamilu
uje se do ní, dvoří se jí, ale neví, že je dcerou znep
přáteleného rodu
Daglesů..
WAVERLYY, SRDCE EDIN
NBURGHU atd
d.

Francie
Victor Hugo
h sám se svvým bratrem.
‐ konzervvativní romaantismus; čassopis Konzerrvativní literaatura – psal ho
‐ jediný spravedlivý
s
ř viděl v monarchii
řád
m
‐ pozdějii tvoří časopis Globe – zd
de už je demo
okratičtější
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‐ na 16 leet poslán do vyhnanství > pobyt ho in
nspiroval k napsání
n
něko
olika děl (DĚLLNÍCI MOŘE – o
těžkém údělu
ú
rybářů
ů)
BÍDNÍCI: hrdinou je vyvrhel / za krádež chlebaa /
ústřední hrdina Jean Valjean
V
je po
oslán na galejje pro krádežž chleba, ale jeho trest see díky pokusů
ům o útěk
el, jenž svou velkorysostí a laskavou pé
éčí přivodí
prodloužíí až na 19 lett. Po návratu se ho ujímá biskup Myrie
obrat v myšlení.
m
Pod nově zvolenýým jménem Madeleine
M
se usadí, zbohaatne a stane se dokonce starostou.
s
Současněě se ujímá osiřřele dívky Cosetty, kterou vychovává. Vše
V se začne komplikovat
k
p
po příchodu bezcitného
b
policisty Javerta. Kdyžž hrozí nevinn
nému člověku
u, který je povvažován za uprchlého tresstance Valjean
na, trest ‐
p
opět poslán na ggaleje. Uprchne, skrývá
pravý Valljean odhalí svvou totožnostt a posléze je Javerzovým přičiněním
se před Javertem,
J
účaastní se doko
once pouličnícch nepokojů v Paříži. Přito
om zachraňujje mladého sttudenta a
republikáána Maria, kteerý miluje Cosettu. Pří bojícch se také setkkává s Javerteem, který je od
dsouzen revollucionáři k
smrti, alee Valjeanovým
m zásahem zíískává policista opět svobodu. Valjean se s ním settkává ještě je
ednou, ale
Javert neenachází odvaahu zatknoutt muže, kterýý mu dokázal mravní převvahu. Vědom si toho, že zradil své
povinnosst, vrhá se dob
brovolně do Seeiny. Román končí
k
přirozen
nou smrtí hlavvního hrdiny

Cyklus LEGENDA
E
VĚKŮ
Ů ‐ cyklus rom
mánů, který by mapoval vývoj lidstvaa od počátku; psal ho 37 let; 3
řady.
‐ psal i divadelní hry
HERNANII – odehrává se ve Španěělsku začátkeem 16. Stolettí; mísí se vyssoký a nízký žánr; věrná láska
l
a
dodržení slibu
Alfréd de Musset
ž láska má pevné
p
mechaanismy
‐ tvrdil, že
ZPOVĚĎ DÍTĚTE
D
SVÉHO
O VĚKU – hodně osobní vě
ěc, hodně praavdivých věccí, vypráví to v 1. Osobě, tvrdil, že
má nemoc století = zklamání.
z
Vylíčil období milostného
m
vztahu
v
k G. Sandové
série bássní o čtyřech
h nocích
Noc květtnová, Noc prosincová,
p
N srpnová a Noc říjnová
Noc
Mussetů
ův lhostejný postoj k světtu, názor na umění
S
George Sandová
‐ hraběn
nka, psala s jeedním mladíkem, jméno je pseudonyym
‐ psali milostné
m
romáány, které po
ozději odmítaala psát
‐ utopickké názory; zaajímala se o evropskou
e
hiistorii, z našich dějin ji zaaujal Žižka a n
napsala o ně
ěm knihu
JAN ZISKAA
‐ členka emancipačního hnutí; feeministka

Rusko
o
‐ vzniká za carského absolutismu
u – policejní vojenská
v
mo
oc, velké úřed
dnictví
Puškin, Lermontov
Alexander Sergejevič Puškin
‐ pocházzí ze zámožnéé statkářské rodiny, byl vychováván
v
babičkou
b
(matka to nezvvládala), která ho
seznamo
ovala s rusko
ou literaturou
u
‐ nebál se
s parodovatt – carovi se přestával líbit ‐> vyhnansství
‐ po časee se mohl vráátit, vzal si jeednu ženu, ktterá byla velmi hezká, naa kterou ovšeem žárlil. Až vyvolal
rvačku, ve
v které byl smrtelně
s
zraaněn.
Dílo:
4
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BORIS GODUNOV – divadelní
d
hra z ruských dějjin. Začíná sm
mrtí cara Fjodora. Jeho porručník byl B. Godunov.
Chtel za něj vládnout, tím musel zabít
z
staršího
o bratra cara. Címž se mu otevírá cesta k moci. Náhle se ale
o
objevuje Otrepev, který se vydává za zavražděného strašího bratra. Získávvá na svou stranu lid a v otevřeném
odunov umíráá. Falešný Dim
mitrij se spojuje s Polskem
m a chce zavéést katolictví – pohltit pravvoslavnou
boji B. go
církev. To
o se šlechtickkému lidu neelíbilo, ale zasse měl na svvé stranš lid. Ovšem Dimittrij zaplatil zaa popravu
manželkyy a syna B. Godunova a lid to
t zjistil, proto
o mlčel…
Boris God
dunov v touzee po moci necchal zavraždit malého násle
edníka ruskéh
ho trůnu. Zaleekl se však své
ého činu a
odjel do kláštera,
k
kde činil pokání. Lid
L však nechttěl být bez carra, a proto se vydal za Borisem. Ten se rád
r nechal
přemluvitt a se souhlassem všeho lid
du nastoupil na
n uvolněný trůn.
t
Tolik rozzmarný lid je však nespoko
ojen. Stále
více se mluví
m
o smrti mladého
m
cara Dimitrije. Tytto zvěsti dorazzí do kláštera,, k uším mladého Grigorie Otrepeva.
Ten se rozhodne využžít situace. Utíká
U
z klášterra a prohlašu
uje se za mrttvého Dimitrijje. Doufá, že s pomocí
z
carské
ého trůnu. Stáává se z něj saamozvanec. Nechává
N
se
rozmarnéého lidu, kteříí nyní Dimitrijee oslavují, se zmocní
oslavovatt a nově nab
bytá moc se mu líbí. S něěkolika přátelii kráčí směreem k Moskvě.. Lid mu don
nekonečna
provoláváá slávu. Nad Borisem God
dunovem se stahují mrakyy. Boris však nečekaně um
mírá. Svým nástupcem
n
jmenuje svého
s
syna Feedora. Ten nemá sílu bojovvat s Otrepeve
em – samozvaancem, který m
má podporu liidu. Fedor
i se svou sestrou je zaatčen a ve vězzení zavražděěn. Stráže, jejjich vrazi, ozn
námili lidu, žee se oba otrávvili jedem.
ovému caru Dimitriji Ivanoviči. Lid však naajednou zmatteně mlčí.
Vyzývají lid, aby provolával slávu no

‐ hra byla zakázána a mohla být vydávána
v
jen
n knižně po jeho smrti.
‐ pozdějii zfilmováno
EVŽEN ONĚGIN
Titulní po
ostava román
nu, Evžen Oněěgin – mladý floutek z vyššší společnostti, který trávíí své petrohraadské dny
dílem v nečinnosti, dílem návštěvami různých plesů a večírků plných ko
onvencí a přetvářky, opou
uští rušný
huje se na veenkovské sídlo
o, které zdědil po svém
společenský život velkkoměsta, kterýý ho již stejněě nudil, a stěh
ho melancholie („chandra“) ho ale neopo
ouští. Jedinou
u společností je
j mu básník LLenský. Ten ho seznámí
strýci. Jeh
s rodinou
u Larinů, chcee mu totiž přeedstavit svou milou nastávaající, Olgu. U nich potká Oněgin Taťjánu
u, která se
do něj ossudově zamilu
uje. Taťjána mu
m napíše dopis, kde se vyzn
nává ze své láásky. Oněgin n
neodpovídá. Když
K
se ho
pak Taťjáána táže, jesttli ji miluje a proč neodpověděl, odpo
oví chladně, vyhýbavě
v
a zároveň varovvně: jejich
manželství by prý nebyylo štěstím. Po
ozději je Lenským pozván k Larinovým naa oslavu Taťjáánina svátku. Když
K
zjistí,
dý myslí, že je zde kvůli Taťjjáně, dokoncee jako její nápaadník, rozhod
dne se vyjádřitt svůj vzdor ne
ešťastným
že si každ
způsobem
m – celý večerr tančí s Olgou
u. Rozhněvanýý Lenský vyzve
e Oněgina na souboj. V sou
uboji je Lenskýý zabit. Po
této nešťťastné smrti bývalého
b
příteele Oněgin un
niká, putuje po
p Rusku. Nakonec zamíří do Moskvy, kde potká
Taťjanu, nyní již manželku významn
ného šlechticee a jednu z vů
ůdčích osobno
ostí společenské scény. Staala se z ní
z
žen
na. Nyní se dvvoří Oněgin jí. Napíše jí ně
ěkolik dopisů, zůstanou bezz odpovědi. Nakonec
N
ji
chladná zklamaná
vyznává lásku, ale je od
dmítnut podo
obně povýšenýým způsobem
m, jakým odmíítnul on ji.

Dále psaal povídky: DOMEK V KOLO
OMNĚ, PIKOVÁ DÁMA
Heřman je
j inženýr a současně
s
důsttojník, který je posedlý tou
uhou zmocnitt se tajemství tří vyhrávajíccích karet.
Aby se vloudil
v
do do
omu staré hraběnky, navááže milostný poměr s jejíí schovankou. Hraběnka prozrazuje
p
Heřmano
ovi ve snu onyy tři karty, při nočním setkání s ním však umírá. Heřm
man na zmíněěné karty vsázzí, dvakrát
vyhraje velké
v
částky, při třetí sázcce se mu však místo esa zjeví
z
piková dáma
d
jako syymbol mrtvé hraběnky.
Heřman vše
v prohraje a skončí jako šílenec
š

Michail Jurjevič
J
Lerm
montov
‐ prozaikk, dramatik a básník
‐ rodina zchudlého šlechtice; vycchováván bab
bičkou, proto
ože matka mu
m zemřela
‐ studoval v Moskvě,, ale za básněě proti carovvi byl vylouče
en. Babička ho
h nechala zaapsat na
důstojnickou školu
oti tomu ani babička nic nezmohla/
n
‐ po obvinění cara byyl vyhnán na Kavkaz /pro
‐> vyprosila mu návrrat, hned po návratu se zapletl do pottyčky, za kteerou byl znovvu vyhnán.
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‐ psal po
oemy
Kavkazskký zajatec
MAŠKARÁÁDA – o ruskké aristokraciii – hra zakázzána; žárlivý manžel otrááví svou manželku a je
nepotresstán
Démon
b
poema; zachovaalo se několikk verzí
Dokončil těsně před smrtí – takéé zakázáno; básnická
‐ příběh o démonovi – nositeli zlaa. Ví, že by se mohl spasiit, kdyby byl pomocí čistéé lásky osvob
bozen.
maru, zabil jeejího nastávaajícího. Chodil ji utěšovatt, jí se ho nakkonec žlelelo
o, políbila
Vybral sii kněžnu Tam
ho, zemřřela, ale její duše
d
byla vykoupena a démon
d
byl po
oražen.
Rozbor:
‐ většinaa se odehráváá v noci,
‐ dialogyy mezi démonem a Andělem (konfliktt dobra a zla)
‐ hrdinkaa je typicky romantická
r
p
postava:
trpí ztrátou milé
ého a neví, co
c má udělat s démonem
m
‐ psané celé
c jako dialog
‐ Démon
n se k Tamařee dostává za bouře
‐ tajemn
nost je umocň
ňována tím, že Tamara jee uzavřena v kobce
‐ Charakkterizuje to i samotného Lermontova
HRDINA NAŠÍ
N
DOBY – na
n pomezí reealismu
‐ Pečorin – ruský šleechtic, účastn
ník bojů na Kavkaze.
K
O ně
ěm vypráví důstojník
d
a zb
bytek je z jeh
ho
O ej také taakový „démo
on“. Zklaman
ný, že nenaše
el ženu, cítí se
s podveden.
deníku. On
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Edgar Alllan Poe
‐ narodil se do hereccké kočovné rodiny. Ve dvou letech se dostává do
o opatrovnictví rodiny
d
> dosttává se i na studia.
s
Hned po nástupu ovšem jeho otčín bankro
otuje a
‐ ze začáátku se měli dobře
začal býtt neobtíž.
‐ začíná psát své prvn
ní básně; čassto se nešťasstně zamiloval
odina ovšem náhle zdědila peníze, a mohl
m
tedy po
okračovat ve studiu, ale nebavilo
n
‐ jeho pěěstounská ro
ho to a utíká
u
pryč. Sn
naží se najít své
s rodiče, ale
a nedaří se a vracíse zpěět k pěstoun
nské rodině. Na
N přání
se stává vojákem
ou pravou rodinu (babičkka + bratr); žiivil se tím, žee psal do časo
opisu (zaklad
datel
‐ nakoneec nalézá svo
horroru))
‐ zamilovval se do svéé 14‐leté sesstřenice, ale byla
b smrtelně nemocná a peníze šli n
na doktory. Po
P její
smrti hleedá pomoc v alkholu, um
mírá na otravu alkoholu.
Napsal 70
7 povídek, vydával
v
je po
od pseudonymem. Soubo
or JÁMA A KYVVADLO.
Zakládá žánr detektivvek : VRAŽDYY V ULICI MORRGUE.
HAVRAN – básnická skladba
s
s tém
matem smrti mladé dívkyy.
Báseň jee psána v icch‐formě, vypravěčem je osamělý muž trýzněný horečkou a především mučivými
vzpomínkkami na zem
mřelou dívku Lenoru. Vypravěče vystraaší o půlnoci šramot. Ukkáže se, že původcem
p
podivných zvuků je havran, který vzzápětí vletí do
o jeho pokoje a znepokojujee muže svou zzáhadností. Na všechny
počátku míněěné žertem, přřitom odpovíd
dá jedním slovvem – neverm
more (do češtin
ny překládáno
o většinou
otázky, zp
jako víckkrát ne nebo nikdy víc, ob
bčas ponechááváno v originále, překlad
datelských řeššení tohoto refrénu
r
je
mnoho). Mužův neklid
d se stupňuje v paniku a possléze v hrůzu.
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