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Romantismus ve světové literatuře
(úvod, názory, anglická, francouzská a slovanská literatura)
 Milan Čáp

Charakteristika období
- umělecký směr, životní pocit, postoj člověka ke společnosti
- název odvozen od "románu", kde citovost převládá nad rozumovostí
- obliba dávnověku, mimořádných okolností lidského života
- volba divokých scenérií, exotických krajin, důraz na fantazii, iracionalitu, osudovost nebo hrůznost
- kulturní období, reakce na kapitalismus, proti moci peněz, která se zmocňuje člověka
- ideový opak realismu (výraz vyrovnanosti a nezaujatosti, obecné jistoty), v období zvratů a nejistoty
- romantismus - opak víry v člověka (humanismus, klasicismus, kritický realismus)
- rytířská poezie, baroko, symbolismus a umělecké směry 19.století
- hudba (F.Chopin, F.Schubert, R.Wagner) a  malířství (E.Delacroix, Goya, Navrátil, Mánes, Aleš)
hrdina	- často splývá s autorem, výjimečný, osamělý, staví se proti společenským konvencím
- dosává se do rozporu se společností i s dobou, je neschopný se přizpůsobit
- odmítá skutečnost, upnutý na svůj ideál, považuje za křivdu, že svět není tak, jak si ho vysnil
- pokouší se podrobit si svět dle své představy, vzpoura končí předem jistým nezdarem
- klasický příklad - nešťastná láska, miluje víc ideál než skutečnou ženu
žánry - subjektivní - veršovaná povídka, moderní epos, dramatická báseň, román, byronská povídka

Německý romantismus 

- velmi různorodý a komplikovaný
Novalis (vl.jménem Friedrich von Hardenburg, 1772-1801)
- spojuje legendu s mýtem a pohádkou, svět skutečný s neskutečným
"Hymny noci" - (kniha básní), motivy ztracené lásky, touhy po smrti, oslavy Panny Marie
"Heinrich von Offterdingen" - středověký básník hledá "modrý květ" (smysl poezie a života)

Jakob a Wilhelm Grimmové - (1785-1863, 1796-1859) 
- lidová tvorba, soubor německých pohádek

Anglický romantismus

George Gordon Byron - (1788-1824)
- člen Sněmovny lordů, bouřlivý hlasatel osobní a národní svobody, ovlivňuje evropský romantismus
- tvůrce lyrickoepické povídky (byronská) a básnického dramatu
"Childe Haroldova pouť" - (1812), epos s autobiografickými prvky
- hrdina se rozchází se svou společenskou vrstvou
- odchází do Evropy, kde je uchvácen přírodou a minulostí jednotlivývh zemí
- od této knihy se objevují osamělí revoltující hrdinové, střet se světem a boj proti tyranii
- bojují také proti náboženské či společenské konvenci - "Korzár", "Lara" a 
"Džaur" - před svou smrtí vypovídá mnich o své životní tragédii. Když mu ukrutný Hassan utopil milovanou Leilu, přestal věřit v lidskou spravedlnost, dobro a pravdu. Pomstil ji, vstup do kláštera, ne z víry, ale z nenávisti vůči celému světu
- hrdinové jsou hrdí jedinci vědomi si svého vznešeného poslání a opovrhující přízemními lidmi
"Manfred" a "Kain" - (veršovaná dramata), filosofická, protispolečenská revolta
- přerůstá až v titanismus a odpor proti Bohu, revolta troskotá, protože hrdinové jsou pesimisté

Percy Bysshe Shelley - (1792-1822)
"Odpoutaný Prométheus" - (1820, lyrické drama), uplatňuje titánský vzdor
- oproti řeckému mýtu, kde se podrobuje Diově vůli, vzdoruje a trpí 
- osvobozen Démogorgonem (symbol společenské spravedlnosti, vize vítězství dobra nad zlem)
Walter Scott - (1771-1823)
- sběratel skotských lidových balad
- zakladatel historické povídky a historického románu
- nejdříve veršované rytířské povídky - "Jezerní panna" (přeložil F.L.Čelakovský)
"Waverley" - (1814), první historický román ze skotských dějin (povstání r.1745)
- vydána anonymně - nebyl si jist úspěchem
"Ivanhoe" (doba Richarda III.), "Kenilworth" (alžbětínská doba)
"Pirát" a "Talisman" - další rytířské romány
- pestrá atmosféra života rytířských dob, světa cti, hrdinství a vlasteneckého nadšení

Francouzský romantismus

Victor Hugo - (1802-1885) - syn napoleonského generála
- počátky romantismu, píše básně, prózu i dramata
- úvod k dramatu "Cromwell" (1827) - manifest francouzského romantismu
- staví jednoduché a sociálně trpící jedince proti vznešeným klasicistním hrdinům
- v politice zklamán Ludvíkem Bonapartem, do vyhnanství, císařův odpůrce
básnická tvorba - soucit s utlačovanými a nenávist k tyranům
- básnické sbírky - "Východní zpěvy" (boj Řeků za svobodu) 
"Zpěvy soumraku" (oslava francouzské revoluce)
- exil - největší básnická díla - "Legenda věků" - pohled na vývoj lidstva, víra v lepší budoucnost
- inspiroval Vrchlického a Machara
próza 	- "Chrám Matky boží v Paříži" - (román), Quasimodo x Froll
- hrbáč schopný čistých citů x asketický učený pokrytec
"Ubožáci" - Jean Valjean ukradne chleba, odsouzen, uteče z galejí, v péči biskupa Myriela se stane vzorným člověkem. Ujíma se osiřelé Consetty a buduje nový život.
"Dělníci moře"- v exilu
"Devadesát tři" - po návratu, historický román z francouzské revoluce

Henri Beyle - Stendhal - (1783-1842) - přechod mezi romantismem a realismem
- nadšený stoupenec revoluce, učast v napoleonských válkách
- jeho hrdinové prožívají vášnivé lásky, dostávají se do konfliktu s dobou, navenek se přizpůsobují a stávají se pokrytci (protože se nedokáží prosadit prostředky, které odpovídají jejich názorům a povaze
"Červený a černý" - (1830, román) - červená = revoluce, černá = tmářství a despotismus
- Julien Sorel potlačuje sympatie k Napoleonovi, dává se na kněžskou dráhu
- díky ženám (madamme de Trénal, později Mathilda de la Mole), různé světské a církevní posty
- postřelí paní de Trénal, soud, odmítá pomoc od nenáviděné společnosti, popraven
"Kartouza parmská" - psychologický román, vnitřní monolog, postavy analyzují samy sebe
- Fabrizzio del Dongo uctívá Napoleona, po Waterloo odchází k Parmskému dvoru, kde se musí přetvařovat a nakonec vstupuje do kláštera 

Alfred de Musset - (1810-1857), nejsubjektivnější tvorba
- hlavním tématem nešťastná láska, nebouří proti své době, protože díky pesimismu nevidí žádné východisko
"Zpověd dítěte svého věku" - hrdina Octave (Musset) vyrůstá v beznaději a ničemu nevěří. Není schopen upřímné lásky, hýření přechází ve smutek a neuspokojení. Poznává ženu (Gerge Sandová), jež by ho mohla zachránit, ale žárlivostí ji ztrácí a zůstává sám. 
- lyrika vyjadřuje zoufalství 
"Noc květnová, prosincová, srpnová a říjnová" - série básní
- vyjadřují lhostejný postoj ke světu, odpor k pokrytectví




Ruský romantismus

Nikolaj Vasilijevič Gogol 
"Taras Bulba" - romantická poetická povídka
"Mrtvé duše" - román ze statkářského Ruska
"Revizor" - drama

Michail Jurievič Lermontov - (1814-1841)
- jeho dílem vrcholí ruský revoluční romantismus, zabit v souboji !!
- základní filosofie - myšlenka: zlo na světě se rodí z bezmocnosti dobra
"Démon" - (1841, posmrtně) - básnická poema
- anděl vyhnaný se zamiluje do Tamary, polibkem jí způsobí smrt
"Hrdina naší doby" - řeší aktuální společenské otázky
- nadaný aristokrat Pečorin, který odmítá běžnou kariéru a z vlastního rozhodnutí se stává společenským vyděděncem. Cítí se povznesen nad okolní svět a zbavuje se všech závazků ke společnosti. Marně hledá štěstí, smysl své existence, zaujat sám sebou se stává zbytečným člověkem.
- společně s Oněginem zahajují v literatuře řadu ztracených lidských existencí v literatuře

Alexandr Sergejevič Puškin - (1799-1837)
- typický představitel, dohání západní Evropu, konec sentimentalismu
- ze šlechtické rodiny, styky s děkabristy (účastníky proticarské vzpoury), poslán do vyhnanství
- venkovské sídlo v Michaljovském, 1827 zpět do Petrohradu, pod policejním dozorem, zabit v souboji
- tvorba 20.let - pod Byronovým vlivem
Dílo:
"Kavkazský zajatec" - mladý Rus v zajetí Čerkesů, zamiluje se do něho dívka, on lásku neopětuje (nemůže zapomenout na svoji první lásku); dívka ho propouští a sama se utopí
"Bachčisarijská fontána" - podobnost s Byronovým Džaurem - žárlivost, pomsta, vražda
"Cikáni" - poema kritizující byronovského hrdinu
- Aleko, příslušník vyšší společnosti utíka k Cikánům, zamiluje se do cikánky, ta si najde jiného, Aleko oba zavraždí
- rozpor - hrdina požadující pro sebe svobodu nedokáže poskytnout svobodu milované ženě 
"Evžen Oněgin" - vrcholné dílo(1833, veršovaný román)
- Oněgin poznává Taťánu, vzbudí v ní lásku, ale neopětuje ji, žárlivého Lenského zabije v souboji. Odchází do ciziny, po letech se vrací a nachází Taťánu provdanou za staršího generála.Tentokrát se zamiluje on, ale Taťáne ho odmítne, Evžen ztrácí poslední zbytky naděje.
"Piková dáma" (novela), "Kapitánova dcerka" (povídka z historie, Pugačevovo selské povstání) 
"Boris Godunov" (drama) - boj o trůn mezi Godunovem a Lžidimitrijevem, přelom 16. a 17. století
- polemika s taktikou děkabristů, vztah mezi panovníkem a lidem

Polský realismus

- zapojuje se do služeb revoluce a boje za národní svobodu
- vyplývá z historické situace - tvoří ji příslušníci zchudlé šlechty, kteří po nezdařeném povstání r. 1831 odcházejí do exilu
- motiv mesianismu - polský národ vykupuje svými oběťmi svobodu jiných národů

Adam Mickiewicz - (1798-1855) - klasicista, přechází k romantismu
- jako student - v pokrokovém hnutí, vyhnanství v Rusku (1823), seznamuje s Puškinem a děkabristy
- poté žije v západní Evropě, prošvihne polskou revoluci
- přednáší v Paříži na College de France slovanskou literaturu
- v Turecku se snaží zorganizovat polské legie, umírá na choleru
Dílo:
"Balady a Romance" - přechod od klasicismu k romantismu
"Dziady" - "obřad vyvolávájící duši zemřelých", zřejmý mesianismus, který později ještě sílí
- hrdina Konrád (autor) bojuje s bohem o vládu nad dušemi, pocit odpovědnosti k člověku, lidstvu
"Konrád Wallenrod" - byronská povídka, Litevec bojuje za svůj národ jako velmistr německých rytířů
"Pan Tadeáš" - (1834), největší dílo, epos
- dvě znesvářené zemanské rodiny (Horejšci a Soplici), které zmíří teprve láska Tadeáše a Zošky

Juliusz Slowacki - (1809-1849) 
- žije v emigraci, vyniká fantazií a ovládáním verše
"Kordián" - (1834, dramatická veršovaná skladba), staví proti Konrádovi z Dziadů činu neschopného hrdinu - pochybnost, že by jeho generace byla schopna revoluce
"Anhelli" - (1838, báseň v rytmizované próze), symbolizuje utrpení polských vyhnanců na Sibiři
tragedie -	"Balladyna" (1834) - žena, která se cestou zločinu dostává až na trůn
"Lilla Weneda" - myšlenka nemohoucnosti soudobé polské společnosti

Maďarský romantismus

Sándor Petfi - (1823-1849)
- revoluční romantismus
- padl v maďarské revoluci (1848-9)
Dílo:
"Bohatýr Jan", "Apoštol" - epické skladby
"Blázen Ištk" - milostná a meditativní lyrika
"Mé písně", "Blesky rozhněvané i křídla motýlí", "Básně" - vrchol tvorby 
- maďarská revoluce

Romantismus v USA 

Edgar Allan Poe - (1809-1849)
- básník a prozaik
Dílo:
teoretické dílo - "Filosofie básnické sbírky"
poezie - "Havran, Heleně", "Ulalume", "Annabel-Lee", "Zvony"
fantastické příběhy - "Dobrodružství A.G.Pyma", "Předčasný pohřeb", "Jáma a kyvadlo"
detektivní přívěhy - "Vraždy v ulici Morgue", "Zlatý Skarabeus"

