
MATURITNÍ OPAKOVÁNÍ VII 
česká literatura 2.pol.19.stol.: májovci, ruchovci, lumírovci 

umělecké směry konce 19. století a počátku 20. století, česká moderna 
 
- historické souvislosti: císař František Josef I., končí bachovský absolutismus, ústava, nové 
politické strany (staročeši, mladočeši, národní strana svobodomyslná), dualismus 
- oživení kultury – spolky: Hlahol, Sokol; divadla: Prozatímní (1862), Národní (1881; 1883) 
 
Májovci 
- májovci – romanticko-kosmopolitní skupina kolem almanachu Máj (1858), redaktorem J. 
Barák, publikují zde J. Neruda, V. Hálek, J.V.Frič, K.Světlá, Sofie Podlipská, A. Heyduk, R. 
Mayer; vstup do literatury provokativně, navazují na Máchu a Erbena 
- nová témata: dělnická otázka, sociální problémy, postavení žen ve společnosti 
- zásady májovců: úsilí povznést českou literaturu, realismus, současnost, umělecká svoboda 
- básníci Hálek a Neruda: zpoč. vyzdvihován Hálek (životní optimista), později kritizován, 
kladně hodnocen Neruda (rozporuplnější, sklon k úvahovotosti, skepsi a ironii, sarkasmu) 
VÍTĚZSLAV HÁLEK: básník (přírodní lyrika: Večerní písně, V přírodě, sociální tematika: 
Pohádky z naší vesnice), prozaik (venkovská tematika: Muzikantská Liduška, Na statku a 
v chaloupce, městská tematika: Poldík rumař), novinář, dramatik 
JAN NERUDA: za svého života jako básník zastíněn Hálkem; Malá Strana; redaktor, autor 
fejetonů (např. Kam s ní(m)?), osamělý život, nenaplněná láska; básník (Hřbitovní kvítí, 
Kniha veršů – např. b. Dědova mísa; Písně kosmické, Balady a romance – např. b. 
Romance helgolandská Prosté motivy), prozaik (Arabesky, Povídky malostranské – 13 
povídek, tragické i úsměvné lidské osudy, např. Doktor Kazisvět, Pan Ryšánek a pan Schlegl) 
JAKUB ARBES: autor romanet: Ďábel na skřipci, Svatý Xaverius, Newtonův mozek 
KAROLÍNA SVĚTLÁ: venkovská próza, emancipované hrdinky: Kříž u potoka, Kantůrčice 
 
- 60.léta – nástup nové spisovatelské generace  
- almanach Ruch (1868) – ku příležitosti položení zákl.kamene ND; sestavil ho J.V.Sládek; 
důraz na vlastenectví; odlišné názory autorů na literaturu => rozštěpení: ruchovci, lumírovci 
- společné znaky obou skupin: rétoričnosti, oživení básnické etiky a společenské role básníka,     
- v 90.letech oba směry při sobě proti mladé nastupující básnické generaci 
 
Ruchovci 
= „škola národní“ - umění pro společenské potřeby, prostředek boje za svobodu národa, 
uvědomělé vlastenectví; prvky lidové slovesnosti; tiskový orgán: čas. Osvěta  
- Sv. Čech, V.B.Třebízský, A. Jirásek; realisté: J.V.Rais, T.Nováková, E. Krásnohorská 
SVATOPLUK ČECH: samotářský, vlastenec, žurnalista, básník: historická tematika (Adamité, 
Dagmar), básnická povídka Ve stínu lípy, alegorické skladby (Evropa), politická lyrika 
(Písně otroka), próza (Výlet pana Broučka, tentokráte do XV.století) 
ELIŠKA KRÁSNOHORSKÁ: překladatelka, libretistka: Hubička, Tajemství, Čertova stěna 
 
Lumírovci 
= „škola kosmopolitní“ – svoboda umělecké tvorby (bez společenských a národních zájmů, 
žánrová pestrost), nezájem o politiku, inspirace v zahraničí, zájem o cizí literaturu, překlady 
- J.V.Sládek, J. Zeyer, J.Vrchlický 
- tiskový orgán: čas. Lumír 
JOSEF VÁCLAV SLÁDEK: překladatel, zakladatel moderní české poezie; básně vlastenecké, 
přírodní a intimní lyrika, dětská poezie (Lesní studánka); Na hrobech indiánských 
(inspirace Amerika, odsuzuje vyhlazování indiánů; krása), Selské písně a české znělky  



JAROSLAV VRCHLICKÝ: vl.jménem Emil Frída, básník a dramatik, překladatel, snaha 
povznést poezii na evropskou úroveň; poezie  smyslová, reflexivní; rétorický patos, poetismy, 
neologismy; lyrika: Dojmy a rozmary, Okna v bouři (b. Za trochu lásky), epika: Zlomky 
epopeje (snaha zachytit duchovné vývoj lidstva), Selské   balady (Lorecký ze Lkouše, Selský 
otčenáš); dramata: Námluvy Pelopovy, Smír Tantalův, Smrt Hippodamie (trilogie 
s antickým námětem, motiv viny a trestu; Z. Fibich -> melodram), Noc na Karlštejně (Petr 
Cyperský; Štěpán, vévoda bavorský; Alenka, Alžběta, Pešek) 
JULIUS ZEYER: francouzsko-židovský původ; lyrizované prózy, vliv cizích látek; Román o 
věrném přátelství Amise a Amila (parafráze starofrancouzské skladby), Dům U Tonoucí 
hvězdy (děj Paříž; pesimistická beznaděj), Radúz a Mahulena (scénická pohádka) 
 
Historická próza 
ALOIS JIRÁSEK: nejstarší dějiny – doba mýtů a pověstí: Staré pověsti české; husitské období: 
Mezi proudy, Proti všem, pobělohorské období: Temno, Psohlavci, NO: F.L.Věk, 
Filosofská historie; autor dramat: Lucerna; obdiv historie (vrchol vidí v husitství); důraz na 
úlohu národa, fakta; přibližuje dobovou atmosféru, malá psychologická prokreslenost postav 
ZIKMUND WINTER: psychologie postav, atmosféra doby, existenciální prožitky; Mistr Kampanus 
 
 
Umělecké směry konce 19.století a počátku 20. století 
- rostoucí nejednotnost a pluralita proudů, stylů  a názorů; zpochybnění tradičních hodnot, 
nové filosofické směry (F. Nietzsche: nadčlověk, demokracie-výplod otrocké morálky) 
- umění: důraz na tvůrčí subjekt, individualita,  bohémství, cynismus, provokace, popírání 
hodnot starého umění  
- impresionismus – dojem, snaha zachytit okamžik; barevnost, hudebnost, zvukomalba, 
smyslové vnímání; přírodní scény, výjevy z velkoměsta, jevy působící na city svou nestálostí 
- symbolismus – přenesené pojmenování, náznak, obraznost, čtenář dotváří text po svém 
- expresionismus – vychází z pocitu krize, dílo výrazem autorova nitra 
- futurismus – Itálie; inspirace ve vědě a v technice; vize budoucna 
- dekadence – popis úpadku lidské společnosti, provokativní obliba v tabuizovaných 
tématech – erotika, morbidita, poetizace násilí a zla, neuctivý vztah k Bohu, oslava a kultu 
smrti, pocity rozporu; pocity deziluze, bezvýchodnost 
CHARLES BAUDELAIRE: kontroverzním revolta, syfilis, drogy, tvorbou šokuje, hledá krásu 
v ošklivosti, ponuré až brutální stránky života, „prokletý básník“, Květy zla 
PAUL VERLAIN: poměr s Rimbaudem, opustil rodinu, toulal se s ním, Saturnské básně 
JEAN ARTHUR RIMBAUD: přísná výchova matky; bohémský život; b. Spáč v úvalu 
OSCAR WILDE: spisovatel, dramatik, dekadent; Šťastný princ a jiné pohádky, román Obraz 
Doriana Graye, drama Jak je důležité míti Filipa 
 
 
Česká moderna (90.léta 19.stol. – 1.desetiletí 20.stol.) 
- stupňuje se národně-politický odboj, vliv dělnické hnutí, roste nacionalismus a anarchismus  
- dekadenti (čas. Moderní revue; Jiří Karásek ze Lvovic, Karel Hlaváček), katolická 
moderna, česká moderna (požadavek originality a individualismu; Josef Svatopluk Machar, 
Antonín Sova – přírodní a intimní lyrika; Otokar Březina ) 
 
Tvorba tzv. buřičů  
- čas.Nový kult; myšlenky satanismu, dekadence, anarchismu; bohémství, tuláctví 
VIKTOR DYK, FRÁŇA ŠRÁMEK, FRANTIŠEK GELLNER, KAREL TOMAN, S.K. NEUMANN 
PETR BERZRUČ: vl.jm.Vladimír Vašek, stojí mimo proudy; Slezské písně 


