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Společen
nská situace
e
‐ k příležžitosti položeení základníh
ho kamene Národního
N
divvadla vzniká roku 1868 aalmanach Ruch, který
sestavil Josef
J
Václav Sládek
‐ rozděleení UK na čásst německou
u a českou
‐ vznik nových uměleeckých organ
nizací: Uměleecká beseda atd.
Škola náárodní
‐autoři okolo
o
almanaachu RUCH
‐ Svatopluk Čech
‐ Eliška Krásnohorská
K
á

Školla kosmopolitní
‐ kollem časopisu
u LUMÍR (majjitelem byl Slládek)
‐ Julius Zeyer
‐ Jarroslav Vrchliccký

č
náro
odně
Svým dílem naaplňovali český
pro
ogram.
P
Psali
zejm
ména
obrozenecký
vlasteneeckou a politickou poezii,, požadovali, aby
literatura byla úzce spjata
s
s náro
odními tradiccemi.
Často see obraceli do české národ
dní minulosti.

Tito spisovatelé preferovali snahu zapojit českou
u světové
literaturu v co největší míře do kontextu
oto prostřeednictvím překladů
literatury. Pro
přejíímali četnéé podněty z ciziny, zejména
zápaadoevropskéé.

‐‐ Literární
L
krittika a její vlivv na literaturu ‐‐
Eliška krrásnohorská a kritika
Roku 1877 se v Časopise Národního muzea objevuje
o
staťť Elišky Krásn
nohorské OBRRAZ NOVĚJŠÍH
HO
BÁSNICTV
VÍ ČESKÉHO, v němž spisov
vatelka hovo
ořila o své představě básníka ryze nárrodního, jenžž
naplňujee v podstatě obrozeneckýý program čeeské literatury. Právě takkový spisovattel byl pro
Krásnohorskou ideálem. Pravým opakem byl Vrchlický, ktterý pro ni nebyl dost ossobitý, ale především,
mpulsech z cizích literatu
ur. Tak byl sp
por, který se vlekl
v
několikk let, na světě
ě.
byl přílišš závislý na im

Svatop
pluk Čech
‐ studoval právnickou fakultu, alee tíhl k literatuře
‐ 1879 – znovu zakládá časopis Květy
K
pické sklady, prózu, povíd
dky
‐ psal ep
‐ řešil sociální probléémy; satirik
H přispěl bássní HUSITA NA
A BALTU
‐ do almanachu RUCH
Starý mužž na břehu Baaltského mořee (symbol jeho
o konce) potkáává mladíka, vypráví
v
mu o ssvé cestě. Že by
b se
nikdy nem
měl vzdávat. Vyjadřoval
V
tím
m nesouhlas s nadvládou Raakouska.

JESTŘÁB KONTRA HRDLIČKA
‐ krátký román, z jeho zkkušeností jako právníka
‐ úředník Hrddlička si půjčíí peníze od lichváře, ale nemůže splattit, má rodiněě oznámit, žee jdou do
bankrotu. Rod
b
dina musí rozprodat své věěci, ale i tak to
o nestačí. Příttel jeho dceryy chce zaplatitt za dluhy,
v době, kdy peeníze splácí, se
s pan Hrdlička zabíjí.

LEŠETÍNSKÝ KOVÁŘ
‐ spor mezi českým
č
kovářřem a německým podnikkatelem.
‐ kovář měl prodat svou koovárnu, aby see mohlo něco vybudovat, on
o odmítá a jee nucen silou, ale i té se
vvzepře. Velkýý vlastenec. Přichází vojsko, aby vydaal svou kovárnu. Při této
o vzpouře je zastřelen
s pocitem, že svou rodnou zem nedal nadarmo.

‐ psáno písňo
ovou formou
u
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PÍSNĚ OTTROKA
‐ lyrické, poliitický rámec
‐ horda otrokků, nejstarší z nich vypráví a ostatní mu
m závidí, žee poznal svob
bodu
‐ o mladém ottrokovi, který získá svobodu v pralese. Později potkává mladou ženu, která utíká před
otrokářem, prrvně si nevěří,, později se zaamilují, ovšem
o
m při cestě pro
o vodu ji dva o
otrokáři náhod
dou
o
objeví.
On ji nechce
n
nechatt, vrhne se na vojáky, voják na něj namíříí zbraní, ona m
mu skočí do ráány,
z
zachrání
ho, ale
a on se už vzzdává a na stáří se vrací zpě
ět mezi otrokyy.
‐ Dílo je alego
orií boje za práva
p
národaa a bylo velicce úspěšné a velice často vydáváno‐

VE STÍNU
U LÍPY – epos;; rámcový přříběh + vyprá
ávěné příběh
hy; jde o vzpo
omínky autora, který někkolik let v
dětství prožil
p
na Peru
uci.
VÝLET PAANA BROUČKAA DO MĚSÍCE
VÝLET PAANA BROUČKAA DO 15. STOLLETÍ
‐ cyklus fantaasticko‐humoristických a satirických
s
vyyprávění o Matěji Broučko
ovi. Brouček je
j typický
m
měšťák
– chamtivý, závistivvý. Dostává see mezi husity,, kde se projeevuje jeho zbaabělost. Husitsství je zde
v
velmi
oceňovááno.

POVÍDKY S PANEM BRO
OUČKEM

Josef Václav
V
Sládek
‐ pocházzí z chudých poměrů;
p
měl velkou úctu
u k obyčejným lidem
‐ studoval na akadem
mickém gymnáziu
or v novinách
h
‐ redakto
‐ dělal vyychovatele v americké ro
odině, učil zd
de děti česky
‐ psal do
o českých novvin z Amerikyy jako splátkku půjčky na cestu do USA
A a publikovvali se v NL
‐ po příjeezdu do USA
A byl zklamán
n, očekával demokracii,
d
ale
a v té doběě vrcholili ho
ony na indián
ny
‐ překlád
dal divadelníí hry od Shakkespeara (33 dramat), Byyrona…
‐ v osobn
ním životě měl
m smůlu; dvvě manželky
Reakce na
n pobyt v USA
U
NA HROBBECH INDIÁNSKÝCH – zde vyjadřuje
v
své okouzlení americkou přírodou, před
devším ale oh
hromení
nad dem
mokracií, kterrá pro dolar neváhá nemilosrdně likvvidovat původní obyvatelstvo
AMERICKKÉ OBRÁZKY
BÁSNĚ
‐ věnuje se zde smrti své ženy a dítětte – žalozpěvvy
‐ propojil se smrtí indiánů v Americe
Tvorba pro
p děti
ZLATÝ MÁJ
M , S KŘIVÁNČ
ČÍ PÍSEŇ, ZVONY A ZVONKY
JISKRY NAA MOŘI – stálle pesimistické nálady, co
ož mu bylo vytýkáno;
v
vzp
pomínky na p
první ženu Emilii
SVĚTLOU STOPOU
‐ jeho nejlép
pe hodnocená sbírka
‐ básně jako povídky; opttimistické, filozofické; miniatury
NA PRAHU RÁJE ‐ vlasttenecká, hlavně husitskéé dějiny; má tu
t speciální oddíl
o
o dětecch (ale ne prro děti)
ZE ŽIVOTAA
‐ napsal jako
o odpověď naa Nerudovu kritiku
k
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‐ jeho básně byly čistě reeflexivní poezzie; říká jim nekrology
n
– ze života jinýých
‐ hodně úvah
h o životě a smrti
s
SLUNCEM
M A STÍNEM – písňová form
ma, krátké báásně

Jaroslaav Vrchlickký
‐ vlastním
m jménem Emil Frída
‐ pocházzí z chudé rod
diny, byl vychováván u jeednoho strýcce – faráře – celý život mu pomáhal
‐ 10 sourrozenců
‐ zamilovval se do Soffie Podlipské – vzal si nakkonec její dce
eru, aby moh
hli být spolu.. S dcerou So
ofie měli
dítě /Milada/, další dvě
d děti mělaa se Seifertem, který se do
d ní zamilovval. Až to zjisstil, tak se zhroutil. ‐
ovci.
Ještě se do něj kriticky pustil Machar a lumíro
‐ bylo mu vytýkáno, že
ž nepsal nicc původního.
Přínos do české literratury
z
tak i napodobovaat jejich stylyy (rondo…)
‐ hodně překládal a zkoušel
Cyklus ZLOMKY EPOPEEJE
nka podat ob
braz celého lidstva, v někkolika sbírkácch; inspirováán V. Hugem
‐ myšlen
‐ průřez dějinami: vyybíral si zlomové momenty; žádná sysstematika; hodně se věnoval antice
‐ stěžejn
ní sbírky: DUCCH A SVĚT, DĚDICTVÍ
Ě
TANTAALOVO, BREVÍŘ MODERNÍH
HO ČLOVĚKA
1 raná řada – hodně se zaobíral
1.
z
persspektivami lidstva; spadáá sem antika
2 – věnuje se
2.
s středověku
u (až do 18. Století)
S
3 – blíží se současnosti,
3.
s
hodně se dívvá do budoucnosti
‐ význam
mnou část tvo
oří česká tém
matika: SELSKKÉ BALADY, MÝTY
Lyrické sbírky
s
Z HLUBIN
N – věnoval Hálkovi
H
VITORIA COLONA – zh
hodnotil zde svůj vztah k Sofii Podlipsské; hl. hrdinka se zamiluje do Mickellangela –
platonická láska
J
– vytýkááno, že popissuje cizí, italsskou krajinu a že život vid
děl až moc ro
omanticky.
ROK NA JIHU
OKNA V BOUŘI
B
(za tro
ochu lásky šeel bych světa kraj…)
‐ Psáno v krizi, jednak v tuto dob
bu (90. léta) probíhal
p
spor s lumírovci a jednak pro
ocházel man
nželskou
krizí
Epické sb
bírky
DUCH A SVĚT
S
– kolísání mezi optim
mismem a peesimismem. dává zde do
o souvislosti u
umění a rozu
um,
Starověkké Řecko je symbolem
s
op
ptimismu. Vo
olá po harmo
onii s přírodo
ou. Věří v lidsské poznání a sílu
rozumu. (patří do cyklu Zlomky epopeje)
e
ná se o sociállní baladu naa téma skute
ečných událo
ostí. z přelom
mu 17.a 18. sttol.
SELSKÉ BAALADY – jedn
(hrabě Breda).
B
Zachyycují lidovou bouři. Vrchlický zachycu
uje především
m mezní okamžiky. Idea tohoto
t
díla spoččívá v myšlen
nce, že člověěk nikdy nesm
mí vzdát svůj boj. Člověk musí stát za svými názorry. Ze
sbírky vyyplývá, že kažždé zlo musíí být potrestááno. Chce vzzbudit národ k boji za sváá práva.
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Dramata
a
Trilogie HIPPODAMIE
‐ NÁMLUVY PELOPOVY, SMÍR
M TANTALŮV
V, S MRT HIPP
PODAMIE
NOC NA KARLŠTEJNĚ

Julius Zeyer
Z
‐ narodil se v bohatéé pražské rod
dině; matka původem
p
žid
dovka
v Vídni, ale zajímal se sp
píš o humanitní vědy
‐ studoval techniku ve
‐ procesttoval Evropu
u, neměl finanční problém
my
‐ námětyy čerpal nejččastěji z dávn
né historie, mytologie,
m
báájí a pověstí, a to nejen českých, ale i
francouzzských nebo ruských.
‐ jeho po
oezie je převážně epická a má často nostalgický
n
ráz.
Poezie – epika
VYŠEHRAAD – z historiee Čech
OSSIANŮV NÁVRAT
KAROLÍNSKÁ EPOPEJ – Chtěl vytvořřit epopej o historii lidstvva. Týká se hlavně
h
rytířskké doby (stattečnost,
věrnost, čestnost).
Próza
h mladého medika a jeho
o přítele básn
níka, částečně se odehrávvá v
DŮM U TONOUCÍ HVĚZZDY – příběh
Paříži.
NDY O KRUCIFFIXU – tři pov
vídky se spoleečným tématem ukřižováání
TŘI LEGEN
1 INSULTUS = nepomstěn
1)
ný
‐ vypráví o mladé
m
sochařce, která chcce udělat co nejvěrnější sochu
s
ukřižo
ování, najme si
ž
žebráka,
jako
o model ukřižování a zab
bíjí ho, aby zaachytila věrnost. Nebralaa to jako vražždu.
2 EL CHRISTO
2)
O DE LA LUZ = Kristus světtlý – ve Španělsku, Toledu
u
3 SAMKO PTÁÁK
3)
- Samko je veenkovský proosťáček, který vyrůstal daleeko od lidí v lese, jen se ssvou babičkouu, ptáky a
zzvířaty. Rozum
mí proto řeči ptáků. Když mu
m je patnáct let, odvlečo
ou ho vojáci z lesní samotyy a přinutí
p
pracovat
na stavbě
s
hradu
u. Po návratu nachází Sam
mko chatrč vyypálenou a celý kraj vydrancovaný.
U
Ujmou
se ho teprve v jedn
nom klášteře,, ale neberou
u ho vážně. Nechají ho přeespávat v malé kobce s
k
krucifixem.
Saamkovi se Krissta na kříži zžeelí a nosí mu jídlo. Naučí see s ním rozmlo
ouvat a po sm
mrti ho lidé
z
začnou
uctívat jako světce, protože zjistíí, že byl ve spo
ojení se samottným Synem ččlověka, Ježíše
em.

RADÚZ A MAHULENA – jediné jeho
o drama; poh
hádka, hudbu složil Suk, natočena i fiilm
Hlavním hrdinou je Raadúz, který zaabloudí při lovvu bílého jele
ena do královsství krále tatrranského. Bílé
ého jelena
s
Radúzze najde jeho sluha, který se s ním odebírá zpět do jeho
j
královstvví. Při zpátečn
ní cestě je
zabije a spícího
zajat králem Stojmírem
m a královnou
u Runou. Radú
úz zde spatří něžnou
n
a laskavou Mahulenu. Královna se dozví o
j
láskou však nesouhlasí a proto Radúze nechá přikovat na Orlí
O skálu.
vzplanutíí Mahuleny k Radúzovi, s jejich
Mahulena se vydá Rad
dúze vysvobo
odit. Při útěku
u jsou však přřistiženi královvnou, která n
nad nimi vznese kletbu.
dúzova královvství. Radúz zapomíná na Mahulenu
M
a zzoufalá Mahulena touží
Kletbu see naplní při náávratu do Rad
zemřít, přři této myšlen
nce se mění v topol u kteréého často Radúz truchlí a jee ho matce see více vzdaluje
e, proto se
matka rozhodne topol porazit a tímtto činem je kletba královnyy Runy prolom
mena
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