
3. Romantická  revolta proti spolo čnosti  vo svetovej romantickej 
   literatúre 
--------------------------------------------------- -------------- 
 
     Spolo čenskú situáciu  v tomto období charakterizujú najmä dve 
veľmi dôležité udalosti: - priemyselná revolúcia v Ang licku 
                         - Ve ľká francúzska revolúcia. 
 
     Bolo to  obdobie pádu feudalizmu  a rozvoja ka pitalistických 
vz ťahov. Do zmeny zriadenia vkladali  ľudia ve ľké nádeje - o čaká- 
vali  osobnú i  národnú slobodu  (heslá VFR  - slob oda,  rovnos ť, 
bratstvo). Tieto ideály sa však nestali realitou. 
     Spolo čenské i  medzi ľudské vz ťahy v tomto  období ur čuje sú- 
kromné vlastníctvo (peniaze). V dôsledku protire čení v spolo čnos- 
ti sa mení  poh ľad človeka na svet. Namiesto  rozumu je v popredí 
cit (nespokojnos ť,  pochybovanie, odpor proti  spolo čenskému zlu, 
vzbura). 
 
     V tejto situácii nastupuje na prelome 18. a 19 . storo čia no- 
vé umelecké hnutie - preromantizmus  a neskôr romantizmus.  
 
     Tento  smer  charakterizuje  individualizmus   (zdôraz ňovanie 
jednotlivca), ktorý sa prejavuje najmä v opise hlavného hrdinu.  
     Romantický hlavný  hrdina je výnimo čný  - ojedinelý, duševne 
silný, obetavý, odvážny, schopný postavi ť  sa sám proti zlu a ne- 
spravodlivosti v  spolo čnosti (titanizmus -  obrovská duševná si- 
la). Práve táto vzbura ho stavia  na okraj spolo čnosti a jeho boj 
kon čí tragicky. Pretože vie, že jeho boj je vopred odsú dený k po- 
rážke, ďalšou  jeho vlastnos ťou je pesimizmus  (rozpor medzi snom 
a skuto čnos ťou). 
 
     Kvôli pesimistickej sú časnosti sa autori tematicky orientujú 
najmä na minulos ť alebo nádeje a predstavy o budúcnosti. Štýlovo 
je na prvom mieste poézia (lyrika), menej sa rozvíj a próza a drá- 
ma. 
 
     Preromantizmus a romantizmus sa  najskôr rozví ja vo Francúz- 
sku  a  Anglicku,  neskôr  v  Nemecku,  Rusku,  Po ľsku,  Ma ďarsku 
a u nás. 
 
 
                       Americká literatúra  
 
Edgar Allen POE - prozaik a básnik - zakladate ľ literatúry hororu 
a nového typu detektívnej literatúry. 
 
Romány: Pred časný pohreb  
        Jama a kyvadlo  
        Zlatý skarabeus  
        Vraždy v ulici Morgue  
 
Poézia: Havran  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      Francúzska literatúra  
 
Alexandre DUMAS st.: Krá ľovnin náhrdelník  
                     Jozef Balsamo  
                     Dobytie Bastily  
                     Traja mušketieri  
                     Gróf Monte Christo  
 
Jean-Jacques ROUSSEAU: filozof, básnik  a prozaik - pochopil prí- 
činu spolo čenskej  nerovnosti - vytvárajú  a stup ňujú ju  peniaze 
alebo súkromné vlastníctvo. Domnieval  sa, že ideál nou je výchova 
ďaleko od spolo čnosti, uprostred prírody, kde je harmónia a š ťas- 
tie. Tieto názory vyjadril v románe Emile (O výchov e)  
 
 
Viktor HUGO: vrcholný predstavite ľ fr. rev. rom. - básnik, prozaik, 
             dramatik 
Poézia: lyrika - osobná & spolo čenská: 
        Spevy súmraku  (smr ť jeho dcéry) 
        Jesenné lístie  
 

        epika - * Legenda vekov  (zb. eposov) básnický prierez minu- 
        losti, prítomnosti  a budúcnosti ľudstva  (báse ň "Krá ľom" 
        - kritika krá ľov za ich tyranstvo vo či poddaným) 
 
(pozn.: V našej  lit. možno k tomuto dielu  prirovn ať dielo Janka 
Krá ľa "Dráma sveta".) 
 
Dráma: Ruy Blas  
       Krá ľ sa zabáva  (predloha k opere G. Verdiho -"Rigoletto") 
       Hernani  
 
Próza - romány: Chrám Matky Božej v Paríži  

               * Bedári  

               * Robotníci mora  

               * Deväťdesiattri  

               * Muž, ktorý sa smeje  
               *- NAPISANE V EXILE (PO NASTUPENI NAPOLEONA III.) 
Chrám Matky Božej v Paríži  - hist. román. 
Podáva v ňom kontrastný obraz života v stredoveku, biedu a hr din- 
stvo  ľudu, sebeckos ť  a zákernos ť  aristokracie. Kritika cirkvi; 
pre nich oby čajný ľudský život nemá cenu. "Vodu kážu, víno pijú." 
Hlavní hrdinovia: Esmeralda -  krásna cigánka, ob ľúbená medzi ľu- 
dom. Quasimodo - škaredý poloslepý hrbatý zvonár, o dsúdený a vys- 
mievaný ľuďmi kvôli svojmu vzh ľadu. Má však citlivú dušu, zamilu- 
je sa do Esmeraldy, nieko ľkokrát  ju zachráni pred smr ťou, ona sa 
mu však vyhýba. Kon čí sa to smr ťou oboch a ich nájdením v spolo č- 
nom hrobe. 
Ideou diela je túžba po ľudskosti a nenávis ť vo či bezpráviu. Cha- 
rakteristickými črtami sú: harmónia  kontrastov, bohatý opis, ši- 
roké filozofické  úvahy, citovos ť, rušný a  napínavý dej, postavy 
z najnižších vrstiev. 
 
Bedári  
- vyše 2000 postáv, okolo 30 rokov práce 
- opisuje ve ľkú  biedu ľudu, ale  pripisuje im dobré  vlastnosti. 
Hl. hrdina Jean Valjean - dobrý, nesebecký, nesprav odlivo odsúde- 
ný na Galeje.  Po 2O rokoch ušiel z  väzenia. Ukrad ol biskupovi 2 
svietniky. On  ho zachránil, vyhlásil,  že mu ich  daroval. To ho 
dojalo, za čal nový život, chcel  pomáha ť ľuďom. Zobral si sirotu, 
aby sa o ňu staral. 
Opäť vyjadruje túžbu po spravodlivosti, slobode a lepšo m živote. 



                       Nemecká literatúra  
 
     Preromantizmus a romantizmus sa v Nemecku prej avil v progra- 
movom hnutí "Sturm  und Drang" (búrka a nápor).  Je ho cie ľom bolo 
realizova ť ideu slobody; odpor  proti feudálnemu útlaku, nadv láde 
šľachty.   S   myšlienkami   tohto   hnutia   sa  sto tožnili  dve 
najvýznamnejšie osobnosti  tejto doby v  Nemecku: J ohann Wolfgang 
Goethe a Friedrich Schiller (+ Heinrich Heine). 
 
 
J. W. GOETHE: básnik, prozaik, dramatik. 
Vstup  do lit.  - básnic.  dielo Prometeus   (aktualizácia známeho 
antického  motívu  -  odvaha  človeka  postavi ť  sa  proti vyšším 
mocnostiam a obráni ť práva utlá čaných (idea slobody). 
Ďalšie diela: Utrpenie mladého Werthera  (román v listoch) 
              Torquatto Tasso  (tal. barok) 
              Ifigénia v Tauride                hist. drámy 
              Faust  (veršovaná dráma) 
Utrpenie mladého Werthera  
- tragická  láska, ktorej  bránia spolo čenské  rozdiely, privedie 
hrdinu k samovražde. 
 
Faust  - veršovaná dráma 
     Autor  využil stredovekú  legendu o  u čencovi, kt.  zapredal 
svoju  dušu diablovi  preto, aby  poznal všetko,  t o, čo oby čajný 
človek nepozná. Napriek tomu nebol  š ťastný. Až tesne pred smr ťou 
zistí,  že život  má zmysel  len vtedy,  ke ď robíme  nie čo aj pre 
iných. (Ešte stihne rozkáza ť  diablovi Mefistotelovi, aby vysušil 
močiare - jediný dobrý skutok vo Faustovom živote) 
     "Zaslúži len ten slobodu si s žitím, kto denne  o ňu bojuje." 
 
 
F. SCHILLER: 
drámy: Zbojníci              Zo sú časnosti 
       Úklady a láska  
       Viliam Tell  
       Panna Orleánska       Z minulosti - zaznieva zanietenie za 
       Mária Stuartová                       ideál ob č. slobody 
       Don Carlos  
 
Zbojníci  
- hlas proti feudálnemu absolutizmu 
Hl. hrdina (Karl Moor), brat Franz ho oso čovaním zbaví dôvery ot- 
ca, stratí snúbenicu a právo dedi ť. Za toto sa vzbúri proti otco- 
vi a feudalizmu, stáva sa vodcom zbojníkov a bojuje  proti absolu- 
tistickému štátu  a cirkvi svojím  bohom lásky a  s pravodlivosti. 
Nakoniec zomiera - nezvláda rozdiel medzi ideálmi a  skuto čnos ťou. 
 
Úklady a láska  
- vyjadril názory hnutia Sturm und Drang 
- 1. nemecká politická tenden čná dráma 
- na téme  ľúbostného vz ťahu medzi  š ľachtickým synom Ferdinandom 
a meštianskou diev činou  Lujzou predstavuje dobové  rozpory a ich 
veľmi zložité prekonávanie 
 
- jeho diela sa vyzna čujú silnou ideou slobody, túžbou po dobre a 
pravde, obžalobou feudálnej spolo čnosti. 
 
 
 
 
 



                       Maďarská literatúra  
 
Sándor PETÖFI: 
- jeho tvorba je blízka fr. a nem. romantizmu 
- písal revolu č. básne a ľúbost. lyriku 
diela: Apoštol  
       Ví ťaz Janko  (veršovaná rozprávka) 
       Obeste krá ľov  
        - hl. myšl.: vyhubenie zla od kore ňa, nielen okolia, pre- 
                     tože zlo opä ť vyrastie. 
 
 
                        Ruská literatúra  
 
Alexander Sergejevi č PUŠKIN: 
diela: Kaukazský zajatec  
       Cigáni                       vydedenci spolo čnosti 
       Medený jazdec  
       Poltava                      výnimo ční jedinci 
       Boris Godunov  (historická tragédia) 
       Eugen Onegin  (veršovaný román) 
       Piková dáma  
       Belkinove povesti  
       Kapitánova dcéra  (historický román - poves ť) 
 
- diela majú charakter lásky k človeku, nenávisti k dobe 
 
Eugen Onegin  
- E.O. - zbyto čný človek, bohatý, bez zmyslu života 
 
Boris Godunov  
- cez minulos ť zobrazil prítomnos ť a úlohu ľudu v dejinách 
 
 
Michail Jurievi č LERMONTOV 
diela: Démon 
       Hrdina našich čias  (tragédia-hl.hrd.Pe čorin-zbyto č. človek) 
 
Démon 
- téma boja dobra so zlom. 
- D. - odsúdený na samotu bez lásky, no zamiluje sa  do princeznej 
Tamary a svojou láskou ju zabíja, prehráva svoj boj  s bohom. 
 
 
                        Poľská literatúra  
 
Adam MICKIEWICZ: 
diela: Óda na mlados ť (vlieva mladým ideály lásky a priate ľstva) 
       Konrad Wallenrod  
       Pán Tadeáš             Eposy 
       Dziady  (V duchu mesianizmu - názor, že Poliaci sú vyvolen ý 
národ, ktorého utrpenie je obetou  pre blaho ľudstva-; v 1. časti 
hovorí o  svojej neš ťastnej láske,  v 2. časti  spája osud hrdinu 
s tragédiou národa po povstaní.) 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       Anglická literatúra  
 
George Gordon BYRON 
Percy Bysshe SHELLEY 
John KEATS 
Walter SCOTT 
 
G.G.BYRON: Childe Haroldova pú ť (autobiografické dielo) 
           Väze ň Chillonský  
           Don Juan  (komický epos, paródia) 
 
Childe Haroldova pú ť 
- lyrický cestopis vo veršoch,  autobiograf. dielo,  výsledok pro- 
testu citlivého  romantic. človeka proti  neslobode, tyranii, ne- 
spravodlivosti, falošnej parlamentnej demokracii. 
Autor na protest odchádza z domova a cestuje (sprev ádza čitate ľa) 
po Európe (krajiny, kde žil - Nem., Švaj č., Belg., Grécko, Por- 
tug., nakoniec sa usadil v Taliansku). 
- jednozna čné  odsúdenie  všetkého  zlého  - vojny, neporozume nia 
medzi národmi, na 2. strane vyzdvihovanie lásky, ľudskosti, pria- 
te ľstva, spravodlivého sveta. 
 
Väzeň Chillonský  
 
- príbeh väz ňa  z väznice Chillon  vo franc. oblasti  Švaj čiarska 
(pri ženev. jazere). Obraz o tom, ako natrvalo pozn amená neslobo- 
da človeka, že nedokáže viac ži ť ako slobodný človek. 
 
 
P. B. SHELLEY: Odpútaný Prometeus  
- veršovaná dráma, využil Aischylovu tragédiu Pripú taný Prometeus 
- hl.  hrdina (Titan  - symbol  ľudstva) je  prikovaný ku  skale, 
pretože   v   krajine   vládne   tyrania,  krutovlá da,  nesloboda 
(Jupiter). Titana chcú oslobodi ť  zemské i nadpozemské sily dobra 
(Zem, Mesiac, Ázia  - symbol prírody), čo sa  im nakoniec podarí. 
Jupiter  je  zosadený  z  trónu  a  v  krajine  zav ládne sloboda, 
spravodlivos ť a láska. 
 
 
W. SCOTT: Ivanhoe  
          Rob Roy  
          Edinburské väzenie  
- Anglicko  18. stor.,  vláda Juraja  II., ide  o d obu,  ke ď bolo 
veľké napätie medzi Škótskom a Anglickom. 
 
 
                        Česká literatúra  
 
Karel Hynek Mácha: 
Máj  - lyricko-epická skladba (4 spevy + 2 intermezzá) 
    - vrcholné dielo čes. romantizmu 
Mácha vylí čil dušev. stav odsúdenca (kladie si otázku: " Čo bude 
po smrti?" Radšej sa utešuje, že ni č.), ktorý odsudzuje spolo č- 
nos ť, ktorá ho sama vohnala do tejto situácie. 
Mácha sa stotožnil s tragickým osudom hrdinu, ke ď v závere prira- 
dil svoje meno k menám oboch postáv: "Hynku! Viléme !! Jarmilo!!!"  


