
MATURITNÍ OPAKOVÁNÍ V 
romantismus ve světové literatuře, romantismus v české literatuře 

 
Romantismus 
- 1.pol.19.stol., vznik v Anglii, Německu 
- subjektivistické a individualistické umění; člověk má být respektován jako individualita 
- subjektivismus, individualismus, vnitřní prožitky, svoboda umělce, citovost, spontánnost 
- svobodomyslnost, pokrokové ideály měšťanstva; nacionalismus 
- desiluze = rozčarování (základní pocit romantických hrdinů  - nespokojenost, 
nezačleněnost, skutečnost je jiná než představy a sny; rozpor – protiklad srdce a světa) 
- hrdina – výjimečná osobnost, často společenský vyděděnec (žebrák, tulák, loupežník, kat), 
touží po lásce; ví, že ji nenajde; často se nešťastně zamiluje, láska je mu vším 
- hledání východisek: - útěk ke snům, minulosti, k fantasii 

- byronismus - individualistický hrdina trpí světobolem; osamoceně 
bojuje proti bezpráví (např. Childe Haroldova pouť) 

   - titánismus – odpor proti bohům, proti vyšší moci 
- literární druhy: knižní drama, milostná a intimní lyrika, román (formou deníku, často 
veršovaný), novela, povídka, arabeska; byronská povídka, poema 
 
Německo 
NOVALIS: Hymny noci - kniha rytmických veršů; rozpory života, smrti, motivy lásky 
BRATŘI GRIMMOVÉ - sběr německé lidové slovesnosti; pohádky 
HEINRICH HEINE: Kniha písní – zážitky z přírody; b. Lorelei - lyricko-epická báseň 
 
Anglie 
GEORGE GORDON BYRON: Childe Haroldova pouť – básnická (byronská) povídka; hrdina 
cestuje, bloudí, truchlí nad ztraceným životem, bouří se proti stávajícímu stavu (potomci 
antické kultury žijí v bezpráví) => obrana porobených národů; motiv vzpoury 
PERCY BYSSHE SHELLEY: Odpoutaný Prométheus - básnické drama; vítězství dobra nad 
zlem 
WALTER SCOTT: historické romány – Waverley, Ivanhoe, Quentin Durward 
 
Francie 
VICTOR HUGO: básník, dramatik, esejista, romanopisec, představitel aktivního romantismu; 
epické básnické dílo Legenda věků; drama Cromwell – v předmluvě manifest francouzského 
romantismu; romány: Chrám Matky Boží v Paříži (Quasimodo, Esmeralda, Klaudius 
Frollo), Bídníci (osudy ušlechtilého uprchlého galejníka Jeana Valjeana) 
ALEXANDER DUMAS: historické romány - Tři mušketýři, Hrabě Monte Christo 
STENDHAL: Červený a černý - Julian Sorel touží po společenském postupu 
 
USA 
EDGAR ALLAN POE: zakladatel moderní povídky (hororová, detektivní, fantastická); 
povídky Vraždy v ulici Morgue, Jáma a kyvadlo, Černý kocour;  báseň Havran (never 
more; střet světa lidského s démonickým; prolínání snů, skutečnosti, prožitků, minulosti, 
vzpomínek na dávnou lásku) 
NATHANIEL HOWTHORNE: Šarlatové písmeno - první velký americký román; Hester, 
manžel nezvěstný => milenec => dcera; H cizoložnice => cejch; o náboženské intoleranci, 
která je ovlivněna vztahy mezi lidmi 
HERMAN MELVILLE: Bílá velryba – román o námořníku, který byl kdysi poraněn bílou 
velrybou (Moby Dick), bral ji jako soupeře;  cesta za pomstou; psychologie člověka 



 
Rusko 
ALEXANDR SERGEJEVIČ PUŠKIN: lyrickoepické básnické povídky Kavkazský zajatec, 
Bachčisarajská fontána, Cikáni; tragédie Boris Godunov - látka z ruských dějin o caru 
samozvanci; Evžen Oněgin - veršovaný román; Oněgin znechucen životem petrohradské 
společnosti, hledá rozptýlení, cestuje => na venkovském sídle poznává sestry Larinovy – 
Olgu a Taťánu, T. se do Oněgina zamiluje, Oněgin ale flirtuje s Olgou (zasnoubena 
s Lenským) => souboj, Lenský zabit; Oněgin odjíždí do ciziny, po návratu je v Petrohradě 
pozván na hostinu, zamiluje se do hostitelky, manželky důstojníka, kterou je Taťána, ta ho 
hrdě odmítá; Oněgin - představitel literárního typu zbytečného člověka); novela s fantastickým 
námětem Piková dáma - navazuje na faustovské téma; hist.povídka Kapitánská dcerka  
MICHAIL JURJEVIČ LERMONTOV: Hrdina naší doby - hrdinou Grigorij Pečorin, typ 
zbytečného člověka; Démon - básnická poema, zákl.myšlenka: zlo ve světě se rodí 
z bezmocnosti dobra 
 
Polsko 
- nebylo samostatné, rozděleno (Prusko, Rusko, Rakousko) => mesianismus – přesvědčení, 
že polský národ svými oběťmi vykupuje příští svobodu jiných národů 
ADAM MICKIEWICZ: Konrád Wallenrod - básnická byronská povídka, národně-
osvobozenecký duch; Pan Tadeáš - národní epos, Polsko doby Napoleonova tažení do Ruska 
 
České země 
- domácímu vkusu lépe než romantismus vyhovoval biedermeier - hrdina nerevoltuje, netrpí 
rozervanectvím; skromnost, prostota, úcta k drobným věcem; láska k vlasti, pasivita 
- KAREL HYNEK MÁCHA – partnerkou Eleonora Šomková (Deníky – tajné pasáže rozluštil J. 
Arbes); povídka s fantastickými motivy Pouť krkonošská; Márinka - romantická povídka 
z pražského prostředí, autobiografická próza, prokládáno verši, podoba hudební skladby,         
o vztahu mezi básníkem a umírající Márinkou, bizardní kontrast; Cikáni – povídka, hrdina 
zjišťuje, že jeho sokem v lásce byl vlastní otec); lyrickoepická básnická skladba Máj (4 
zpěvy, 2 intermezza), děj – kompoziční zkratka; básnický jazyk, metafory; Máj českou 
uměleckou veřejností odmítán, ne však po umělecké stránce, ale kvůli obsahu, odsoudili ho 
Tyl, Čelakovský, Kollár, ze současníků ho ocenil K. Sabina; oceněn mladší generací: Světlá, 
Neruda, Hálek, Arbes – přihlásili se k Máchově odkazu, almanach Máj => májovci; polemika 
s Máchou: Tyl: Rozervanec; polemika s Májem: Erben: Záhořovo lože 
- KAREL SABINA - básník, prozaik, novinář, literární kritik a historik; libreta k operám 
Braniboři v Čechách, Prodaná nevěsta (Bedřich Smetana); Oživené hroby 
- KAREL JAROMÍR ERBEN - studoval filosofii a práva v Praze, seznámil se s Palackým,  
zabýval se národopisem, sbíral lidové písně a pohádky; archivářem; dílo: odborné, 
sběratelské (pohádky), původní (Kytice – jediné původní básnické dílo; balady, motiv viny a 
trestu, hlavní postavou ženy, často porušen vztah matky a dítěte; osudovost); inspiroval 
literáty, výtvarníky, hudebníky (Suchý; Fibich, Dvořák) 
- JOSEF KAJETÁN TYL – na gymnáziu žákem V.K.Klicpery, kočovná divadelní společnost; 
autor dramat: navazoval na lidové vídeňské hry, v dramatech viděl společensko-výchovný 
prostředek, Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka (veselohra z prostředí pražských 
lidových vrstev, píseň Kde domov můj), dramatické báchorky (pohádkové hry se zpěvy) 
Strakonický dudák; historické hry - Kutnohorští havíři aneb Krvavý soud, Krvavé křtiny 
aneb Drahomíra a její synové; autor prózy: Rozervanec (polemikou s romantismem, 
s Máchou se zcela rozešel, koncepce konkrétně pojatého vlastenectví) 
 


