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 STRUKTURA ÚSTNÍ ZKOUŠKY 

 ČETBA 

 POETIKA – VÝRAZOVÉ PROSTŘEDKY 

 

TROPY - jazykové prostředky založené na přenášení významu slov  

 

Alegorie = jinotaj = zašifrované sdělení, nepřímé vyjádření děje (Vševěd, Mámil…) 

Metafora = přenesení pojmenování na základě vnější podobnosti  

Personifikace = zosobnění; přenášení vlastností lidské bytosti na neživé věci nebo pojmy  

Epiteton = básnický přívlastek (hodnotící, subjektivní, citové = šedý vlk, luzná víla…) 

Příměr = básnické přirovnání dvou věcí na základě společné vlastnosti (krásná, jako kvítka …) 

Přirovnání = porovnávání dvou jevů si podobných, spojka jako (X je jako Y) 

Metonymie -spojení dvou významů v jedno pojmenování - přenesení významu (město čeká…, viděli 

jsme sůl, lodě, vagony, uhlí…, maminka miluje Smetanu…) 

Synekdocha = metonymie na základě kvantity - část za celek (řekly veverčí zuby) 

Eufemismus = zjemnění skutečnosti (opustil nás…) 

Hyperbola (nadsázka) = zveličení skutečnosti (sto roků v šachtě žil…) 

Oxymóron = zdánlivě nelogické spojení (zborcené harfy tón, mrtvé milenky cit) 

Ironie = vyjádření záporu kladem, mluvčí myslí pravý opak toho, co říká  

Sarkasmus = zesílená ironie 

 

 

FIGURY - založené na opakování nebo hromadění slov, význam slov zůstává stejný, nevyhledáváme 

mnohoznačnost jako u tropů  

 

a. Figury týkající se hlásek 

Aliterace = opakování hlásek nebo jejich skupin na začátku po sobě jdoucích slov  

Onomatopoia = opakování hlásek nebo jejich skupin tak, aby napodobovaly nějaký zvuk 

b. Figury týkající se slov 

Anafora = opakování slov či sousloví na začátku po sobě jdoucích veršů  

Epifora = opakování slov či sousloví na konci po sobě jdoucích veršů  

Epizeuxis = opakování slova či sousloví v textu  

Epanastrofa = opakování stejného slova na konci jednoho verše a na začátku verše následujícího 

c. Odchylky od pravidelné stavby  

Apoziopeze (=neukončená výpověď) = jen naznačování, každý si to musí domyslet, řečnické 3 tečky 

Osamostatněný větný člen = zcela vyčleněn ze stavby věty, i když do ní patří (Zmlkněte! Okamžitě!)  

Anakolut = vyšinutí z větné vazby; věta začíná jinak, než pak signalizuje její pokračování (Maminka, 

když viděla moje vysvědčení, bylo jí hned líp.)  

Zeugma = spřežení různých vazeb; slova spojená stejně vyžadují jinou vazbu (Lidé vystupovali a 

nastupovali do tramvaje.) 

d. Řečnické figury - slouží k oživení řečnického projevu  

Řečnická otázka = otázka, která nevyžaduje odpověď Řečnická odpověď = mluvčí si odpovídá na 

řečnickou otázku neočekávaným způsobem  

Apostrofa = oslovení abstraktní skutečnosti, nepřítomné osoby nebo neživých objektů 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÚKOL – ZKUSTE SI DOMA ROZEBRAT UVEDENÉ BÁSNĚ 

 

Šiju, šiju si botičky 

 do sucha i do vodičky:  

sviť, měsíčku, sviť,  

ať mi šije niť.  

(Karel Jaromír Erben: Kytice)  

 

 

E  

nevím, k čemu bych tě přirovnal  

Tři linky táhlý tón tvůj zaznívá  

Telegrafistce někdo lásku lhal?  

Tři linky každá stejně pravdivá  

(Vítězslav Nezval: Abeceda) 

 

Už to žito na souvrati,  

vlní se a v slunci zlatí;)  

vlň se, vlň se, žitko, zlaté,  

čekali jsme dlouho na tě.  

(Josef Václav Sládek: Selské písně a české znělky)  

 

 

Jak jsem, olše, měl vás rád  

v podvečerní, vonný chlad,  

nad vodou, když schýlen sám,  

stín váš chvěl se sem a tam.  

(Antonín Sova: Květy intimních nálad) 

 

 

Někdo se bojí vlastní ženy  

A někdo třeba upíra  

Někdo je v přítmí vyděšený  

Ve tmě už téměř umírá  

(Jan Burian: Zubař) 

 

 

Král Karel s Buškem z Vilhartic  

teď zasedli si k dubovému stolu –  

ti dva už pili mnohou číši spolu  

a zapěli si z plných plic.  

(Jan Neruda: Balady a romance) 

 

Té, která byla raněna  

a sežehnuta bleskem krásy,  

básnířky, která vplétala si  

krvavé trní do jména.  

(Jaroslav Seifert: Píseň o Viktorce) 

 

 

Beruško,  

půjč mi jednu tečku!  

Třeba tu,  

co máš na zadečku.  

(Jiří Žáček: Říkanka pro berušku) 
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ETAPY VÝVOJE SVĚTOVÉ LITERATURY  

 Starověk  

 Románský a gotický věk (středověk) 

 Humanismus a renesance 

 Barokní řád 

 Doba osvícenství (novověk) 

 Romantická vzpoura proti rozumu a řádu 

 Přechod k realismu ve světové i české literatuře 

 Moderní směry přelomu století 

 20. století 

 

 

LITERATURA STAROVĚKU 

 

STAROVĚKÉ ORIENTÁLNÍ LITERATURY 

 

V povodí velkých asijských řek Eufratu a Tigridu, Indu, Gangu a Brahmaputry, mohutných čínských 

veletoků i kolem dolního toku africké řeky Nilu vznikly již ve 4. až 3. tisíciletí před naším letopočtem rozsáhlé 

státní celky s vyspělou kulturou, v níž měla své významné místo i psaná slovesnost. Nejstaršími památkami 

byly mýty o vzniku světa - Epos o Gilgamešovi či nábožné texty, např. židovská tóra, která se stala základem 

pro křesťanský Starý a Nový zákon - Bibli.  

Starý zákon představuje nejrozsáhlejší souhrn hebrejské literatury. Obsahuje řadu knih. 

První - Genesis, pojednává o stvoření světa, prvních lidí Adama a Evy, potopě světa a dalších událostech. 

Druhá kniha - Exodus popisuje odchod bohem vyvoleného národa (Židů) z otroctví, úlohu Mojžíše, zjevení 

Desatera a další skutky Hebrejů.  

Další knihy pak popisují události, které se Židům v Palestině přihodily, neboť měly vždy nějaký symbolický 

význam. Součástí Starého zákona jsou i proroctví o příchodu vykupitele (Mesiáše), stejně jako žalmy, z nichž 

je nejkrásnější milostná lyrika Píseň písní (Píseň Šalamounova). 

Nový zákon tvoří křesťanskou část Bible a obsahuje čtyři evangelia (dobré zprávy) - Matoušovo, Markovo, 

Lukášovo a Janovo, tj. vyprávění o Kristově životu. Další část tvoří tzv. epištoly neboli listy apoštolů věřícím 

a Zjevení sv..Jana (Apokalypsa) - spis o konci světa a posledním soudu. 

 

 

ANTICKÁ ŘECKÁ LITERATURA 

 

Antické literatury se rozvíjejí přibližné od 8. století před naším letopočtem asi do 4. století naší éry. Za tuto 

poměrně dlouhou dobu dosáhlo nevídané úrovně jak básnictví, tak drama i próza.  Významnou roli zde hraje 

Řecko; Řím a latinské písemnictví v mnohém navazuje na řecké, doplňuje je a napodobuje. Vzorem pro velká 

epická díla byl po dlouhá staletí epos básníka HOMÉRA - Illias a Odyssea. První z eposů popisuje spor 

spartského krále Menelaa a syna trojského krále Priama, který Menelaovi odvlekl ženu, krásnou Helenu. 

Uražený Menelaos svolal všechny řecké vládce k dobytí Tróje. Boj trval devět let a je prodchnut řadou 

známých legend (o Achillovi, Hectorovi či trojském koni). Po úspěšném dobytí Tróje se řečtí bojovníci vracejí 

zpět. Návrat jednoho z nich, ithackého krále Odyssea, líčí stejnojmenný druhý epos. Při plavbě na rodný ostrov 

bloudil Odysseus dlouhá léta po mořích a zažíval různá dobrodružství (boj s Kyklopem, zpěv Sirén aj). 



Typické pro oba eposy a následnou řeckou literaturu je mytologický charakter, osudový vliv řeckých bohů 

(Dia, Héry, Afrodity, Athény, Poseidona, Háda, Hefaista aj.), stejně jako prostá, ale jednoznačná soustava 

morálních hodnot. 

Po rozpadu rodového zřízení v Řecku se mění i názor na svět, tím i umění a literatura. Objevují se lyrické 

básně básnířky SAPFÓ, dionýsovského básníka ANAKREÓNA či autora bajek AISÓPA. Významnou roli 

sehrávalo v životě Řeků divadlo. Při dionýsovských oslavách vznikaly také první divadelní hry, tzv,tragedie. 

Teprve později se z nich zrodila řecká komedie. Řeckou tragedii proslavili tři významní dramatičtí básníci 

AISCHYLOS, SOFOKLES a EURIPIDES, v komedii vynikl ARISTOFANES. Základem řeckého divadla 

byly mravní spory, konflikty mezi proměnlivými zákony vládců a věčnými příkazy morálky. Nejen slovesné 

umění, ale i architektura, sochařství a malířství, stejně jako filosofie vytvářely ve starém Řecku obraz 

harmonického jedince - KALOS KAI AGATHOS (dobrý, krásný, šlechetný…).  

 

 

LATINSKÁ ŘÍMSKÁ LITERATURA 

 

Latinská římská literatura není zdaleka tak bohatá ani tak původní jako literatura řecká. Dlouho přebírala 

hotové útvary a témata od vyspělejší literatury řecké. Illias a Odyssea inspirovala římského básníka 

VERGILIA k mohutnému národnímu eposu Aeneis. Mimořádnými talenty římské poezie byli dále básníci 

HORATIUS a OVIDIUS. Do dnešních dnů si svou svěžest zachovala milostná lyrika římského básníka 

CATULLA. Jako skladatelé satir vynikli římští básníci HORATIUS a JUVENALIS. Velkou filozofickou 

báseň O přírodě složil LUCRETIUS. Byla však pěstována i vysloveně literatura zábavná, povídka i román, 

jakou je např. próza PETRONIOVA a APULEIOVA. 

Z antické prózy zůstala nejživější díla historická, a to jak řeckého, tak římského původu. Z jejich autorů jsou 

nejznámější THUKYDIDES, LIVIUS a TACITUS. 

 

Antická literatura přinesla za dobu své existence díla, která nejednou byla vzorem i pro umělce mnohem 

pozdějších dob a konečné byla období, jako např. humanismus, kdy antická literární díla byla pokládána za 

příklad přímo nedostižitelný. Ve zvláštním vztahu k antice bylo i křesťanství, které uzrávalo v pozdní antické 

společnosti a přijalo z ní množství svých charakteristických prvků. Latina zůstala bohoslužebným jazykem 

římskokatolické církve. Bible - Starý zákon, souhrn starých židovských pověstí, a Nový zákon, několikerým 

způsobem vyprávěný životopis Kristův - hluboce ovlivňující myšlení každého středověkého evropského 

člověka, působila hlavně v podobě latinského překladu (tzv. Vulgata). 

 

 

LITERATURA ROMÁNSKÉHO A GOTICKÉHO VĚKU 
 

Rozvoj středověkých evropských literatur se neobyčejně urychlil od počátku 9. stol. Je to doba krále Karla 

Velikého, kdy na většině evropského území dochází k významným změnám ve společenskopolitickém, 

hospodářském, ideovém i kulturním životě a kdy se v Evropě začínají vytvářet pevnější státní celky.  

V souvislosti s tím se objevují i nová kulturní centra, rozvíjejí se po několika chaotických stoletích znovu 

architektura i literatura. Základním rysem tehdejší společnosti se stává křesťanství s ideálem a vzorem, kterým 

byl asketický rytíř s jeho ctnostmi: věrnost lennímu pánu a králi, šíření a obhajoba křesťanské víry proti 

nevěřícím, úcta k ženě, samozřejmě urozené, a povinnost ochraňovat chudé, sirotky a vdovy.  

Literární památky jsou šířeny ústním podáním potulných pěvců, tzv.trubadúrů, truvérů, minnesengrů, 

apod., čemuž odpovídá i útvar - duchovní náboženské písně, modlitby či dramata nebo hrdinský rytířský epos 

o skutcích bojovníků - křesťanů osvobozujících zemi od útlaku, případně bojující v cizí zemi za křesťanské 

ideály. V Evropě tak vznikají eposy o tisících veršů - Píseň o Rolandovi, Píseň o Cidovi, Píseň o 

Nibelunzích, Boewulf, Slovo o pluku Igorově. 

 

Typickou středověkou skladbou je stará francouzská hrdinská skladba Píseň o Rolandovi (asi z 11. století), 

oslavující statečné činy rytíře Rolanda z družiny Karla Velikého. Roland jako velitel zadního voje křížové 



výpravy proti španělským Arabům (Saracénům) je zrazen nevlastním otcem a zaskočen nepřáteli. Přísný řád 

rytířské kázně mu nedovolí dovolávat se pomoci hlavního vojska. Marně jej přemlouvá přítel Olivier, aby 

zatroubil na kouzelný roh a přivolal pomoc. Roland nezná jinou povinnost než bojovat proti přesile, hájit čest 

svého krále a nakonec i hrdinsky padnout. 

 

Jiný ráz má tzv. bretonský román o králi Artušovi, jeho nevěrné ženě Guinevře, čaroději Merlinovi a rytířích 

kulatého stolu Parcevalovi, Lancelotovi a dalších. Stejně jako keltské pověsti (Tristan a Isolda) je ráz 

bretoňského románu polomytický s množstvím zázračných skutků. Válečný život a dobrodružné příhody 

ustupují mystice a náboženskému zanícení. 

 

Nejznámější eposem však byla Alexandreis (r.1180) o skutcích Alexandra Makedonského, který byl přeložen 

do mnoha evropských jazyků, případně se stal inspirací pro jiné hrdinské eposy. 

 

 

LITERATURA HUMANISMU A RENESANCE 
 

Po rozpadu římské říše došlo téměř k zapomenutí antické literatury. Ve středověku národní literatury 

vyhledávaly spíše náboženská témata, přesto se evropští učenci k antickým látkám vraceli. 13. století pak 

znamená propojení vlivů antické tradice, křesťanského náboženství a arabské básnické školy. Znamená odklon 

od středověkého křesťanského pojetí odříkání (askeze) a přípravy na život posmrtný. Pozornost se začíná 

obracet k přírodě, k ženě, ke všem věcem pozemského života. Na přelomu 13. a 14. století vznikají v bohatých 

severoitalských městech první manufaktury, posiluje se mezinárodní obchod a uskutečňují se první velké 

námořní objevy. Za této situace dochází k mohutnému hnutí, rozšiřujícímu se do celé západní Evropy, obecně 

zvanému renesance. Cílem je rozrušení středověké feudální ideologie, odmítnutí mysticismu a monopolu 

církve, příklon k racionalitě, prospěšnosti, jakož i obrat k člověku jako jedinci a ocenění jeho individuálních 

zkušeností. Ovzduší, které takto vzniklo, je příznivé jak vědě, tak i umění.  

Mezi největší renesanční vědce můžeme počítat MIKULÁŠE KOPERNÍKA a GALILEA GALILEIHO, 

mezi největší výtvarníky LEONARDA DA VINCI a MICHELANGELA BUONARROTIHO, mezi 

největší dramatiky WILLIAMA SHAKESPEARA. Pokud jde o společenské vědy, zde renesanci 

uskutečňuje literární hnutí humanismu, které se pokouší vzkřísit umělecké, ale i občanské hodnoty starověku. 

Snaží se vydávat uchovaná díla latinská a později i řecká (existuje již knihtisk) a vlastně ustanovuje vědecké 

zásady pro vydávání textů (tzv. textologie). Ve vlastní tvorbě se humanisté pokoušejí napodobit své starověké 

vzory, a to do všech důsledků, to znamená i jazykem. Píší proto očištěnou, "klasickou" latinou a odmítají 

latinu středověkou. Teprve později humanisté rozvíjejí literární tvorbu v národních jazycích a vytvářejí 

mnohdy základ pro další vývoj národních literatur. 

 

Jedním z prvních renesančních tvůrců se stal florentský rodák DANTE ALIGHIERI (1265-1321). Nucené 

vyhnanství z rodného města (pro protipapežské povstání), po němž do své smrti nepřestal toužit, sny o 

sjednocení Itálie a prožitek lásky k Beatrici, to všechno zanechalo své stopy v největším Dantově díle, v 

duchovním eposu Božská komedie. Jedná se o symbolickou skladbu, která obsahuje 3 oddíly - Peklo, Očistec 

a Ráj. Těmito oddíly prochází zbloudilý básník, kterého ohrožují tři šelmy: Smyslnost, Pýcha a Lakomství. 

Jeho průvodcem se stane římský antický básník Vergilius, vyslaný zemřelou milenkou Beatricí. Nebezpečí 

mohou uniknout, jestliže projdou Peklem a Očistcem. V těchto místech pak nacházejí Dantovy politické 

odpůrce, vladaře a církevní představitele. Na prahu Ráje opouští básníka Vergilius, neboť jako pohan nesmí 

vstoupit do těchto končin. Básníka - Danta se ujímá sama Beatrice, s níž pak nachází věčnou blaženost. 

 

Zatímco Dante se snažil postihnout záhady nadpozemského života, jeho následovníci obrátili svůj zájem na 

věci pozemského světa, ke smyslnému životu.  

 

FRANCESCO PETRARCA (1304-1374) byl stejně jako Dante vypovězen z rodné Florencie a odešel do 

Avignonu. Rozhodující událostí pro něj bylo seznámení se ženou, kterou později opěvoval v sonetech Laura. 



Na vznik renesanční novely má největší podíl GIOVANNI BOCCACCIO (1313-1375) souborem novel 

Dekameron. Společnost sedmi urozených žen a tří šlechticů opouští Florencii ohrožovanou morovou 

nákazou. Na venkovském sídle si krátí čas vyprávěním příběhů, jejichž základem se stává láska, povětšinou 

však rozmarná a laškovná, tedy odpovídající zcela mravům tehdejší Itálie.  

 

Obliba kratší povídky se rozšířila i mimo hranice Itálie. Anglický básník GEOFREY CHAUCER (1340-

1400) využil tohoto modelu ve veršovaných Povídkách Canterburských. Společnost drobných měšťanů si 

zpříjemňuje pobožnou pouť vyprávěním humorných příběhů. 

 

Ve Francii se proslavil rebelující básník FRANCOIS VILLON (1431-1463), rváč, opilec, zloděj a tulák, 

který svůj život i dílo (Závěť) zasvětil stálé vzpouře proti konvenční a mravně se tvářící společnosti. 

 

V divadle se renesanční vlivy projevily především v tvorbě anglického dramatika WILLIAMA 

SHAKESPEARA (1564-1616). Komedie Zkrocení zlé ženy, Sen noci svatojánské, Mnoho povyku pro 

nic, Kupec benátský, Veselé paničky Windsorské, či tragédie Macbeth, Hamlet, Král Lear, Othello, 

Romeo a Julie a mnoho dalších vyprávějí příběhy různých dob, různých lidí. Autor vyjádřil cit i hloubku 

vášně, touhy, bezohlednou lačnost slávy a zisku, sobeckost i nenávist, tedy veškeré odstíny lidské povahy. 

Toto vystižení je společným rysem všech her, stejně jako typicky renesanční důraz na aktivní vztah k životu, 

na vytváření vlastního osudu, byť často ne příliš šťastném. 

 

Podobné rysy lze také nalézt v tvorbě španělského dramatika LOPE DE VEGY (1562-1635). Napsal 

ohromující množství her - 2000, většinu z nich pak v duchu typicky španělského „dramatu pláště a dýky“. 

Nejznámější a stále živá je hra Ovčí pramen, o vzbouření lidu proti vysokému církevnímu hodnostáři, který 

zneužíval svého postavení, a následující ústup krále před jednolitými vzbouřenými vesničany. 

 

Zlatý věk španělského písemnictví zosobňuje dramatik a prozaik MIGUEL DE CERVANTES Y  SAA 

VEDRA. Jeho životní osudy jsou velmi pohnuté, neboť jako chudý se nechal najat do armády, kde byl zraněn, 

vězněn, stal se otrokem, aby po osvobození žil v celoživotní bídě v Madridu. Jeho vrcholný román Důmyslný 

rytíř Don Quijote de la Mancha o rytíři poněkud pošetilém až směšném a jeho sluhovi je satirou na rytířské 

romány, jíž se snaží zesměšnit tehdejší svět. Toto zesměšnění však současně vede ke kritice egoistické a 

ziskuchtivé společnosti, proti níž staví čistotu lásky a duše. 

 

 

Rozbor textů: 

Epos o Gilgamešovi 

Giovanni Boccaccio – Dekameron 

Miguel de Cervantes Y  Saa Vedra - Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha 
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LITERATURA BAROKNÍ DOBY  

Labyrint světa a ráj srdce nevyjadřuje pouze Komenského osobní postoj a hodnocení tehdejšího světa. Je 

zároveň i velkým podobenstvím, které vystihuje rozpornost doby. Je současně dílem končící renesance a 

probíhajícího baroka. Barokní umění vystihovalo veškeré rozpory světa. Člověk se cítil podveden racionalitou 

a širokým záběrem renesance, které však nepřinesly lidstvu radost a štěstí, nýbrž nebývalé utrpení a 

netoleranci v podobě třicetileté války. Ideály humanity renesance se rozplynuly ve vypočítavé chtivosti, 

zneužití rozumu, poživačnosti a duchem prázdné smyslnosti. Jediným únikem byl návrat k „ráji srdce“, k víře, 

k náboženskému prožitku. Hrdina se odvrací od přírody a světa, od vnějšího pohledu, od rozumu. Klid a mír 

nachází v touze po harmonii, v hledání pravdy. Tu však nehledá rozumem, nýbrž vírou a citem. Skutečnost se 

mění ve znaky, symboly, které mají vystihnout rozpornost světa. Proto baroko rodí nejen vědce, ale také 

astrology, proroky a stoupence magie.  

V umění se proto uplatňuje naturalistická konkrétnost a přesnost, stejně jako nadsázka, důraz na lidskou 

bezmocnost a nepatrnost, ale i duchovnost a mysticismus. Typické je tzv.dramatické napětí, vycházející z 

protikladu ducha a formy („duše a těla“). 

Výrazným představitel tohoto proudu je španělský dramatik období „zlatého věku“ PEDRO CALDERÓN 

DE LA BARCA (1600-1681), autor řady etických dramat, např. Soudce Zalamejský.  

Anglické baroko zastupuje básník JOHN MILTON (1608-1674) rozsáhlou náboženskou epopejí Ztracený 

ráj.  

Německé baroko potom HANS JAKOB CHRISTOPH GRIMMELSHAUSEN (1621-1676), autor románu 

Dobrodružství Simplicia Simplicisima, prosťáčka, který je krutostí třicetileté války natolik zaskočen, že 

hledá únik z labyrintu světa v samotě.  

 

LITERATURA DOBY OSVÍCENSTVÍ 

V průběhu 17. století se ve Francii začíná prosazovat poněkud jiný pohled na svět než barokní. Jedná se o 

zdůrazňování rozumu (tzv. racionalismus), který stál jako protipól barokní mystice a náboženskému vytržení. 

Spolu s uplatňováním rozumu se uplatňuje i potřeba vzdělanosti. Měřítkem krásy se stává střídmost a 

rozumová kázeň, stejně jako pravda, rozvaha a vyrovnanost. Typickým uměleckým výrazem doby je tzv. 

klasicismus, který vytvářel přesná pravidla a schémata tvorby.  Racionální zaměření umělecké tvorby  

převyšuje složku emocionální (citovou).  

Nejznámějšími představiteli tohoto směru se stali francouzští dramatici PIERRE CORNEILLE (1606-

1684), JEAN RACINE (1639-1699), především však JEAN-BAPTISTE POQUELIN, neboli MOLIERE 

(1622-1673). Tento se stal světoznámým kritikem všech možných lidských nectností - Tartuffe 

(pokrytectví), Lakomec, Misantrop, Zdravý nemocný aj. 

V Itálii se rozvinula především komedie, tzv.commedia dell´arte, hra s pevnou stavbou i obsazením 

(Pantalone, Scappino, Colombina), známá především díky CARLO GOLDONIMU (1707-1793).  

Z autorů prozaických děl nejvíce zaujali francouzský bajkář JEAN DE LA FONTAINE (1621-1695), v 

Anglii pak JONATHAN SWIFT (1667-1745) se svým satirickým dílem Gulliverovy cesty, stejně jako autor 

dobrodružných příběhů DANIEL DEFOE (1660-1731) - Robinson Crusoe. 

 

 



PREROMANTISMUS 

Ve druhé polovině 18. století přestává klasicismus naplňovat ideály měšťanské vrstvy společnosti. Je jim cizí 

nespravedlnost tehdejšího světa, majetkové rozdíly, stejně jako chladný racionalistický přístup ke světu.  

Protestem se proto stává zdůrazňování citových hodnot prostého „nezkaženého „ člověka, sentimentální 

vzpomínání na vzdálenou minulost (hlavně pohanskou a křesťanského dávnověku), hledání ideálního světa, 

tím i ideálního prostředí - kulisy pro své příběhy. Tak vzniká tzv. preromantismus, jehož cílem byla reakce 

a odpor proti chladné vykalkulované klasicistní společnosti. „ Duchovními otci “ tohoto směru se stávají 

myslitelé, např. JEAN JACQUES ROUSSEAU (1712-1778) - Emil čili o výchově, Nová Heloisa, O 

smlouvě společenské, či estetici jako JOHANN GOTTFRIED HERDER (1744-1803). 

Svůj výraz posléze nachází v díle dvou německých básníků: JOHANNA WOLFGANGA GOETHA (1749-

1832) - novela Utrpení mladého Werthera, básnická skladba Faust, a FRIEDRICHA SCHILLERA 

(1759-1805) - drama  Loupežníci. 

 

Rozbor textů: 

Moliére – Lakomec 

 

ROMANTICKÁ VZPOURA PROTI ROZUMU A ŘÁDU 

Již nástup preromantismu naznačil, že dochází k převratné přeměně tehdejší společnosti. Z Evropy mizelo 

feudální uzpůsobení a bylo nahrazováno dravým kapitalismem, který však nepřinášel ideály, s nimiž byl 

spojován (rovnost, volnost a bratrství). Toto poznání vedlo k hlubokému rozčarování a následné reakci, kterou 

se staly revoltující směry ve společenské sféře, tedy i v umělecké. Člověk opět silněji pocítil odcizení světu, 

samotu, výjimečnost své osoby, rozpor mezi tím, co chce, a tím, co mu společnost - morálka dovolují. Toto 

vedlo k určitému pocitu rozdvojení (rozpolcenosti) romantického představitele. Chtěl změnit stávající svět, 

třeba sám bez pomoci druhých a třeba násilnou formou. Toužil po lásce, většinou nenaplněné, tedy nešťastné 

(hrdina je trýzněn vášní a nenaplněnou láskou, ale je tomu rád, sám tuto trýzeň ve skutečnosti podvědomě 

vyhledává).  

Vnějškově používal romantismus podobných metod jako preromantismus - tedy zdůraznění zvláštností a 

bizarností, harmonie kontrastů. V oblibě byly rozeklané rokle, dramatická scenérie, bouře, živly, ale i tajemné 

symboly - kříže, hřbitovy, kaple, noc. Typický útvarem se stala poezie, především lyrickoepická - balady,epos, 

dramatická báseň, z prózy byronská povídka, román. 

 

Na rozvoj evropského romantismu neobyčejně působilo dílo anglického revoltujícího básníka GEORGA 

GORDONA BYRONA (1788-1824). Patřil ke staré anglické šlechtické rodině, s níž se však rozešel a většinu 

svého života strávil v cizině, především v Itálii a Řecku. Zemřel a je pohřben v Řecku, v místech, kde pomáhal 

řeckým bojovníkům osvobodit se od turecké nadvlády. 

Základním útvarem, který používal, byla lyrickoepická povídka, případně veršovaný epos, např. Childe 

Haroldova pouť s výrazně autobiografickými prvky, příp. Džaur, Korzár, Lara. Úspěšná byla také jeho 

filosofická veršovaná dramata Manfred a Kain. 

Dalším z významných anglických romantiků byl PERCY BYSSHE SHELLEY (1792-1822). Jeho lyrické 

drama Odpoutaný Prométheus mění řecký mýtus o nekonečném trestu ve vzpouru upoutaného Prométhea, 

jenž vzdoruje tak dlouho, až osudový okamžik ukončí tyranův (Boží) vliv. 



Sběratel skotských lidových balad WALTER SCOTT (1771-1832) se stal zakladatelem historické povídky 

a historického románu. Nejznámější jeho prací se stal román z doby krále Richarda Lví srdce Ivanhoe, mistrné 

vylíčení staré britské historické etapy, světa cti a hrdinství, mravní ušlechtilosti a vlasteneckého nadšení. 

Francouzský romantismus je rozdělen na proud historicky zaměřený - René Chateaubriand - Atala, a na 

směr francouzské revoluce, směr současný. Ten zastupuje Victor Hugo a Alfred de Musset. Na pomezí 

romantismu a realismu tvoří romanopisec Henri Beyel - Stendhal. 

VICTOR HUGO (1802-1885) je básníkem a romanopiscem revoluce 1848. Ve svém díle protestoval proti 

nesvobodě, bezpráví a ohrožování práv člověka. Mezi nejznámější díla řadíme básnický cyklus Legenda 

věků, stejně jako světoznámé romány Chrám Matky boží v Paříži, Ubožáci, Dělníci moře a Devadesát tři. 

ALFRED DE MUSSET (1810-1857), autor subjektivní poezie plně rozervané, nešťastné a nespokojené 

lásky, např. kniha Zpověď dítěte svého věku. 

STENDHAL (1783-1842). Hrdinové jeho románů prožívají vášnivé lásky, kterými se však dostávají do sporu 

se společností, s dobou, a jsou tak nuceni se přetvařovat. Tím se z nich stávají pokrytci, kteří, vzbouří-li se 

proti společnosti, hynou. Příznačné je to např. v románu Červená a černá, kde Julien Sorel, syn venkovského 

dřevaře, chce dosáhnout vysokého postavení. Počíná se přetvařovat, aby mohl dosáhnout kariéry. Postupně 

miluje dvě ženy, které jsou pro něj opět pouze stupněm na cestě k úspěchu. Když postřelí jednu z žen, dostane 

se před soud, Odmítá však přijmout soud, příp. milost od společnosti, kterou bytostně nenávidí, a proto hyne 

na popravišti. Podobně je vyprávěn příběh i v románu Kartouza Parmská. 

V Rusku dosahuje největší proslulosti ALEXANDR SERGEJEVIČ PUŠKIN (1799-1837), šlechtický autor, 

který se zapojil do proticarského povstání tzv.děkabristů a byl potrestán několika lety kavkazského vězení. V 

jeho díle se uplatňuje silný autobiografický princip, básně jsou rozervané, plné nešťastných a odbojných 

hrdinů, např. Kavkazský zajatec, Bachčisarajská fontána, Cikáni. Také hrdina nejslavnějšího Puškinova 

díla, veršovaného románu Evžen Oněgina, je romanticky založený, nešťastně milující typ hledající nejen 

lásku, ale i smysl života vůbec. Podobně i v novelách Piková dáma a Kapitánská dcerka.    

Blízkým přítelem Puškina byl další ruský šlechtic MICHAIL JURJEVIČ LERMONTOV (1814-1841). 

Také on předčasně zahynul v souboji. Básnická poema Démon vyslovuje základní myšlenku celé 

Lermontovovy tvorby - zlo ve světě se rodí pouze z bezmocnosti dobra. Bohem zavržený démon (zlo) zatouží 

po štěstí a vzplane láskou k pozemské ženě, princezně Tamaře. Způsobí, že sama začne po něm toužit, svou 

láskou však Tamaru zabíjí, a tak znovu prohrává svůj věčný zápas. 

Současné téma řeší román Hrdina naší doby, kdy kníže Pečorin se stává vzorem tzv. „zbytečného člověka“. 

Největším představitelem romantismu v Polsku se stal básník a romanopisec ADAM MICKIEWICZ (1798-

1855), autor vlasteneckých Balad a romancí, díla Dziady či románu o Litevci, který pod maskou velmistra 

řádu německých rytířů obětuje sebe, aby pomstil svůj pokořený národ - Konrád Wallenrod. Úspěchu dosáhl 

i příběh znesvářených zemanských rodin Pan Tadeáš. 

 

 

Rozbor ukázek: 

V. Hugo - Chrám Matky Boží v Paříži  

 

 

 

 

 


