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7a) Romantismus v eské a sv tové literatu e
Romantismu je nový um lecký sm r, v Evrop se za íná projevovat koncem 18. století, ale v echách kolem
roku 1830, zpožd ní kv li národnímu obrození.
Název je odvozen od slova román (oblíbený žánr), ale také od slova romantik což znamená dobrodružný
(z francouzštiny).
Hlavní hrdina je vyjíme ný a neskute ný lov k, v tšinou žijící na pokraji lidské spole nosti (poustevník,
loupežník, vrah). D j se odehrává v historických objektech, v exotických krajích. Hlavním programem je
láska, ale neš astná. Hlavní hrdina umírá. V tšinou tragický p íb h ve kterém autor splívá s hlavním hrdinou.

Romantismus v Evrop
Anglie
George Gordon Byron
Childe Heroldova pou – popisuje exotické kraje, st edomo í
Walter Scott
Ivanhoe – st edov ký rytí chrání zájmy svého sesazeného krále
Percy Bysshe Shelley
Odpoutaný Prometheus
Emily Brontëová
Na v trné h rce - hlavní hrdina Heatcliff byl v d tství ponižován, postupn získává moc a mstí se
Francie
Victor Hugo
Bídníci
Chrám matky boží v Pa íži - Quasimodo - ošklivý a všemi nenávid ný hrbatý zvoník v katedrále, je schopen
ob ti vlastního života, když pozná lidskou laskavost, kn z Froll - asketický u enec, zárove však pokrytec a
ni ema
D lníci mo e
Stendhal
ervený a erný - Julien Sorel - chce dosáhnout vynikajícího postavení, p edstírá nebo utajuje city a názory
podle toho, jak to vyžaduje jeho vlastní zájem, když však post elí jednu svoji milenku a dostane se p ed soud,
odmítne milost od spole nosti, kterou nenávidí a je popraven
Kartouza parmská (v znice)
Alfred de Musset (1810-1857)
Zpov dít te svého v ku - intimní a genera ní román s autobiografickými rysy
Rusko
Alexandr Sergejevi Puškin - šlechtic, za kritiku cara ve vyhnanství, umírá v t iceti šesti letech v souboji
Evžen On gin - veršovaný román, p íb h mladého znud ného šlechtice, zamiluje se do n j Ta ána, kterou
miluje On gin v p ítel Lenský, On gin Ta áninu lásku neop tuje, v souboji zabije Lenského a odjíždí, když se
vrátí, zamiluje se do Ta ány, ale ta je už provdaná
Piková dáma
Nikolaj Vasilijevi Gogol
Revizor
Mrtvé duše
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Romantismus v eské literatu e
Karel Hynek Mácha (1810- 1836) – básník a prozaik, zpo átku psal n mecky, potom esky
Máj – lyricko-epická skladba, odehrává se v okolí Bezd zu, hlavní hrdinové Vilém a Jarmila. Vilém zabije
sv dce Jarmily, dodate n zjistí že jde o jeho otce kterého neznal. Je uv zn n a druhý den popraven. Jarmila
kon í ve vlnách jezera.
Kat – p vodn to m l být ty dílný historický román. Díly pojmenoval K ivoklát, Karlštejn, Valdek a Vyšehrad.
Uskute nil pouze K ivoklát. Hlavní postavou je kat.
Cikáni – mladý cikán zabije sv dce své milenky
Obrazy ze života mého – povídky Ve er na Bezd zu, Marinka – t žce nemocná dívka, která umírá
v chudinské tvrti
Josef Kajetán Tyl (1818-1856) prosaik a dramatik, rodák z Kutné Hory, studoval na gymnáziu v Hradci
Králové, jeho u itelem byl Klicpera. Po studiích založil v Praze divadelní spole nost, p sobil i ve Stavovském
divadle jako dramaturg. Za revoluce r. 1848 pat il k liberál m. Po revoluci existen n živo il (8 d tí) a znovu
za al jezdit s divadelní ko ovnou spole ností. Zem el na cestách v Plzni (1856). Významný noviná
noviná – Kv ty, Pražský posel, Selské noviny, Vlastimil
dramatik – historické
Kutnohorští Haví i
Jan Hus
Žižka z Trocnova
Drahomíra aneb krvavé k tiny
ze sou asnosti
Fidlova ka aneb žádný hn v a žádná rva ka
Pali ova dcera
Pražský flamendr
Rozervanec - nep ímo kritizuje Máchu, je to prý bolestínek, nemá dostatek vlasteneckého cít ní
dramatické báchorky
Strakonický dudák
Lesní panna
Ji íkovo vid ní
Tvrdohlavá žena
Povídky:
- historické - Dekret kutnohorský - z doby Václava IV.

Karel Jaromír Erben (1811-1870)
sb ratelství viz. 1a
Kytice – p vodn 11 balad, všechny klasické, v í na osudovost, kdo se zpronev í osudu je potrestán
Mate ídouška, Polednice, Vodník, Št drý ve er, Zlatý kolovrat, Svatební košile, Holoubek, Záho ovo lože,
Vrba
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