
 

 

8. Romantismus 
 
Dobové pozadí 

Romantismus se rozvinul v období mezi dvěma revolučními roky (1789 – 1848). Jeho kolébkou je 
Anglie, odtud se v průběhu 19. století rozšířil do celé Evropy. Romantismus navázal na tendence 
preromantismu 18. století. Zdůrazňoval lidské city, svobodu jednotlivce, právo národů na sebeurčení a 
také  kladl důraz na fantazii, obracel se k lidové slovesnosti, k historii. Je to umělecký směr, který se 
kromě literatury (pěstuje se zejména povídka, román a lidová balada) projevil i v malířství (medailóny od 
Josefa Mánesa na nejvýznamnějším českém orloji na Staroměstské radnici v Praze), v hudbě (Franz 
Schubert, Fryderyk Chopin, Petr Iljič Čajkovskij, Bedřich Smetana), v architektuře (Hluboká, 
Lednice). Jedná se o přirozenou reakci proti do té doby převažující studené racionalitě klasicismu. 
Jestliže klasicismus vycházel z rozumu a upřednostňoval přísný řád, romantismus posunul do popředí 
nespoutaný a vášnivý cit. Název romantismus je odvozen od slova román (románový, dobrodružný jako 
v románě; romantika =  to, co se vymyká všednímu, každodennímu životu, co voní dálkami, 
dobrodružstvím a fantazií). 
 Romantický hrdina (většinou totožný s autorem = autobiografičnost) se zpravidla ocital 
v neřešitelném konfliktu se světem, v němž se cítil jako osamělý jedinec (společenský vyděděnec – 
loupežník, mnich, kat, ...). Láska jako jedno z hlavních témat romantismu zůstává nenaplněna. Děj se 
odehrává ve výjimečném prostředí, pokud možno tajemném až hrůzném. Ideální místa jsou staré gotické 
hrady, hřbitovy, popraviště, katedrály či sklepení, tajuplná jezera a temné lesy. 
 Mnozí autoři považovali rozpor mezi snem a skutečností za věčný, a proto hledali protiváhu 
v nějakém vyšším a hodnotnějším systému. Jednalo se většinou o únik do světa iluzorního, vymyšleného 
(např. fantazie, mystika, exotika, historie, mytologie a lidová tvorba). 
   

Anglie 

 
George Gordon Byron [džordž džordn bajrn] 
pocházel ze staré aristokratické rodiny, kde by býval měl zajištěnou celoživotní pohodlnou existenci. Se 
svým prostředím se však často dostával do rozporu, tak je opustil. V Řecku, kde bojoval proti tureckým 
utlačovatelům, podlehl morové epidemii. Psal především poezii. Proslul lyrickoepickým útvarem, pro který 
se vžil název byronská povídka = rozsáhlejší básnická skladba, jejíž dějový základ je prostoupen lyrickými 
prvky. Někdy se můžeme setkat s pojmem poéma. 
Childe Haroldova pouť  [čajld heroldova] – hrdina opustil domov, neboť je již přesycen plané zábavy a 
rozkoše. Schází mu upřímné lidské vztahy, a tak se vydá na pouť Evropou, kde se nechává unášet 
slavnou minulostí jednotlivých zemí, zároveň ho ohromují přírodní scenérie. Do všech těchto zážitků 
vkládá Byron svůj protest proti tyranství a nesvobodě podmaněných národů.  
 
Percy Bysshe Shelley [persy byš šely] 
Odpoutaný Prométheus – stará antická báje o Prométheovi (uloupil pro lidi oheň z Olympu a za trest byl 
připoután ke skále a orel mu denně vyklovával játra, která přes noc opět narostla) se stala příležitostí, aby 
básník ztělesnil své představy o definitivním vítězství dobra nad zlem. Zatímco v původním mýtu se 
Prométheus podvolí vůli bohů, v básni mýtický hrdina vzdoruje Jupiterovi tak dlouho (je trestán za to, že 
poskytl lidem kulturu a vzdělanost), až nakonec smete tyrana z trůnu. A protože byl Prométheus titán 
(titánové v řecké mytologii = starší generace bohů), individualistické vzdorné gesto v romantismu 
označujeme za titanismus. 
 
Walter Scott [vóltr skot] 
se obával prvních reakcí na svůj román Waverly [vejvrli], jenž beletristicky zpracovával povstání ze 
skotských dějin, a tak jej vydal anonymně. Čtenáři i kritika přijali román velmi příznivě a Scott se stal 
zakladatelem historického románu. Již legendární je román 
Ivanhoe [ajvnhou] 
Román nás zavádí do dob anglického krále Richarda Lví srdce (12. století), kdy jsou na prvním místě 
čest, mravní ušlechtilost, hrdinství a vlastenecké cítění. 
 



 

 

Francie 

 
Victor Hugo [viktor igo] 
vystupoval proti vládě císaře Napoleona III., a proto prožil téměř 20 let ve vyhnanství. 
Legenda věků 
je cyklus básní, v němž se autor pokusil vyjádřit vývoj lidstva na jeho cestě za pokrokem. 
Dnešní čtenáři však Huga znají jako romanopisce. 
Chrám Matky Boţí v Paříţi 
je čítankový příklad romantického příběhu, jde o román z prostředí středověké Paříže. Hlavním hrdinou je 
hrbatý zvoník z chrámu Matky Boží Quasimodo, jenž je od dětství vychováván knězem Frollem. Pro 
Quasimodovu tělesnou ošklivost se ho lidé straní a bojí zároveň, neboť je pro ně ztělesněním zla. Pro 
jediného člověka, kterého má rád, pro kněze Frolla, se pokusí unést cikánskou tanečnici Esmeraldu. 
Quasimodo je však zatčen a odsouzen k trestu na pranýři. Jediná Esmeralda s ním má soucit a snaží se 
jeho trápení zmírnit (dá mu napít). Aby se Frollo Esmeraldy zmocnil, docílí toho, že dívka je obviněna 
z čarodějnictví a odsouzena k smrti. Pod podmínkou mileneckého vztahu jí nabízí záchranu, Esmeralda 
však odmítá. V den popravy Quasimodo Esmeraldu, do které se zamiloval, unese a ukrývá ji v chrámu. 
Román končí tragickou smrtí Esmeraldy a zmizením Quasimoda. Po mnoha letech je však jeho tělo 
nalezeno v hrobce v objetí zesnulé Esmeraldy. Velkou sugestivní hodnotu mají v románu výkladové 
pasáže, mezi nimiž dominuje popis chrámu Matky Boží. 
Uboţáci (Bídníci) 
Ústřední hrdina románu Jean Valjean [žán valžán] je poslán na galeje pro krádež chleba, ale jeho trest se 
pro pokusy o útěk prodlouží až na 19 let. Po jednom z útěků se pod novým jménem usadí, zbohatne a 
stane se dokonce starostou. Současně se ujímá osiřelé dívky Cosetty [kozety], kterou vychovává. Vše se 
začíná komplikovat v okamžiku, kdy se na scéně objevuje bezcitný policista Javert [žavér] a uprchlého 
trestance Valjeana pronásleduje. Při pouličních nepokojích v Paříži je Javert odsouzen revolucionáři 
k smrti, ale Valjeanovým zásahem získává policista svobodu. Když se pak setkají ještě jednou, Javert 
nenachází odvahu zatknout muže, který mu dokázal mravní převahu. Vědom si toho, že zradil své 
povinnosti policisty, končí sebevraždou – vrhá se do Seiny [sény]. 
 
Stendhal [stándal] 
stojí na pomezí romantismu a realismu. Na vrchol popularity se dostal až dlouho po své smrti. 
Červený a černý 
Román líčí osudy Juliána Sorela, který se pokouší o společenský vzestup. Po cestě za kariérou se křiví, 
využívá žen, pokrytecky se dává na kněžskou dráhu. V závěru, kdy stojí obžalován před soudem, se 
najednou zachová čestně, když vmetá soudcům do tváře pohrdání jejich společností. Odmítá milost (soud 
byl podplacen v Sorelův prospěch) a umírá jako vzbouřenec. 
Výklad symbolického názvu může být různý: a) červená = symbol revoluce, vzruchu a boje, černá = 
tmářství a despotismus; b) červená = symbol vojenského kabátce, černá = kněžské roucho. 
 

Rusko 

 
Alexandr Sergejevič Puškin 
Protože sympatizoval s revolučním hnutím proti carovi, žil ve vyhnanství a do své smrti byl pod policejním 
dohledem. Dvorské intriky ho dovedly k souboji, při němž zahynul. 
Evţen Oněgin 
je veršovaný román o šlechtici, který svůj život zaplňuje zahálkou, nevěnuje se žádné práci, a proto je 
zbytečným člověkem. Tento petrohradský švihák, celkem unuděný a lehkomyslný, tráví veškerý čas na 
plesech. Odjíždí na venkov, kde se seznamuje s Lenským a sestrami Larinovými. Odmítne lásku Taťány, 
která se mu vyzná v dopise, koketuje s Olgou a v souboji zabije Lenského. Vydává se na cesty. Po letech 
se znovu setká s Taťánou a  uvědomuje si, že ji má rád. Taťána se mezitím provdala za jiného a 
Oněginovu lásku neopětuje. 
Cikáni 
Poéma, v níž šlechtic Aleko uteče k cikánům, aby mezi nimi našel svobodný život, bez dobových 
konvencí. Zamiluje se do cikánské dívky, avšak ta si najde jiného muže. Aleko tuto situaci neunese a oba 



 

 

zavraždí. Hrdina, který požadoval ničím neomezovanou svobodu pro sebe, nedokázal totéž respektovat u 
jiných. 
 
Michail Jurjevič Lermontov 
žil také ve vyhnanství a také zemřel v souboji. Jeho životní filozofie a základní myšlenka celé tvorby: 
každé zlo je jen důsledkem nedostatečnosti a bezmocnosti dobra. 
Hrdina naší doby 
Román, jehož hrdinou je nadaný aristokrat Pečorin. Odmítá běžnou kariéru a z vlastního popudu se stává 
společenským vyděděncem. Všude, kam přijde, působí ničivě, aby nakonec způsobil smrt svou i druhých. 
 

Slovensko 

 
Zásluhou Ľudovíta Štúra byl ve 40. letech 19. století vytvořen, a to povýšením středoslovenského nářečí, 
spisovný slovenský jazyk. Kolem Štúra se vytvořila skupina spisovatelů a básníků, kterým se říkalo 
štúrovci, byli ovlivněni romantismem, např. Ján Botto (Smrt Jánošíkova vypravuje o věznění zbojníka 
Jánošíka, o jeho popravě a uzavírá se představou, že Jánošík se ožení s královnou víl).  
 

Amerika 

 
Edgar Allan Poe [elen pou] 
byl básníkem a prozaikem,  tvůrcem nových žánrů, např. hororových povídek (Jáma a kyvadlo, Zánik 
domu Usherů, Černý kocour), thrillerů,  detektivních povídek (Vraždy v ulici Morgue) a 
vědeckofantastických povídek (Senzace s balónem – ta inspirovala k tvorbě J. Verna). 
Havran  
je hororová báseň, ve které se zamýšlí nad smrtí a smyslem lidského života. 
 

Česká literatura 

 
Karel Hynek Mácha (1810 – 1836) 
Romantik nejen dílem, ale i svými životními osudy. Ochotničil, rád cestoval (zvláště pěšky) a často 
navštěvoval hrady. Své dojmy si nejen zapisoval, ale také kreslil. Po studiu práv nastoupil jako praktikant 
v Litoměřicích. Zemřel v 26 letech a pohřeb měl v den své plánované svatby. 
Marinka 
je lyrická povídka o krásné nemocné dívce z chudé pražské čtvrti Na Františku a vzájemně nenaplněné 
lásce k básníkovi, tedy Máchovi. 
Máj 
Lyrickoepická báseň (1836), která se skládá z dedikace (= věnování), 4 zpěvů a 2 intermezz (= mezihry). 
Děj se odehrává v krajině kolem Bezdězu. Mladý Vilém se dozvídá, že jeho milá Jarmila byla svedena 
ještě v době, než ji poznal. Zavraždí svůdce, aniž tuší, že zabil vlastního otce (kdysi ho totiž otec vyhnal a 
Vilém se dal k loupežníkům). Za tento skutek je uvržen do vězení a příští den je vykonána poprava. 
Zdrcená Jarmila páchá sebevraždu skokem do jezera. 
1. zpěv opěvuje májovou přírodu, Jarmila čeká na Viléma, dozvídá se o jeho trestu a umírá v jezeře. 
2. zpěv zachycuje Vilémovy úvahy nad mládím, jeho činem a budoucností. Ve vězení si klade otázky, 
které jsou ve skutečnosti Máchovou obžalobou celé společnosti: společnost musí trestat, protože má 
viníka vraždy. Nikdo se ale neptá po příčinách. Vilém sice vraždil, ale loupežníkem se přece stal z otcovy 
viny. Přemýšlí, co bude po smrti, a přichází s kacířským názorem, že NIC. 
3. zpěv zachycuje Vilémovu popravu. Vilém se loučí s krajinou, se zemí, je sťat a nalámán na kolo. 
4. zpěv přivádí po sedmi letech na popraviště poutníka (básníka), který také uvažuje o smyslu života, 
vzpomíná na své mládí a říká, že nejlepší dobou byla doba dětství a nyní je to jen smutek, pocit marnosti, 
a nakonec se ztotožňuje s Vilémem. Výslovně je to vyjádřeno i závěrečným zvoláním, kdy autor připojil 
své jméno k tragickým postavám Máje: „Hynku, Viléme, Jarmilo!“ 



 

 

Ve dvou mezihrách se loučí Vilém s přírodou a příroda s Vilémem. Personifikovaná příroda tu vystupuje 
milosrdněji nežli společnost. Společnost mu chystá popravu, příroda pohřeb. Máj byl původně myšlen 
pouze jako oslava krásné májové přírody, ale nabyl hlubšího významu jako úvaha o lidském osudu a 
smyslu života. Kritika přijala báseň záporně, protože ji nepochopila. Zvláště vytýkala typ hrdiny – vrah a 
vězeň, který se nebojí smrti; nenacházela v básni výchovný a vlastenecký cíl a nepochopitelné se jí zdálo 
vložení tragiky do rozjásané májové přírody. Hovoříme o tzv. máchovském kontrastu (bující příroda X 
smrt člověka). Máchovo umělecké mistrovství  dokládají i použité jazykové prostředky a básnická 
pojmenování, např. personifikace (oživování neživých předmětů a jevů), oxymórony (zdánlivě nelogické 
spojení slov, např. „mrtvé milenky cit, ztrhané struny zvuk“), eufonie (libozvuk, např. cílené zakončování 
veršů dvojhláskami – „Ach zemi krásnou, zemi milovanou, kolébku mou i hrob můj, matku mou …“), 
epiteta (básnické přívlastky, např. tichý mech). Mácha překonal svou dobu a doceněn byl až dlouho po 
své smrti. 
 
Karel Jaromír Erben  
Už svým povoláním sekretáře Českého muzea a později archiváře města Prahy měl blízko k lidové 
slovesnosti.  
Kytice z pověstí národních 
je soubor 13 balad, které však ještě nemají sociální podtext, ten se objevuje až u Nerudy, Bezruče a 
Wolkera. Erbenova balada je typem balady s fantazijními prvky. Vystupují v ní legendární a pohádkové 
bytosti a ty způsobují tragický konec hlavního hrdiny. 
Balady zachycují lidové mravní názory. Vztahy mezi matkou a dítětem, problematiku viny a trestu, pocit 
samoty a opuštěnosti. Vyplývá z nich přesvědčení o přísných a nezměnitelných a na lidech nezávislých 
zákonitostech, jimiž se řídí vesmír. Kytice má vztah k Máchovu Máji: autor Máje, Karel Hynek Mácha, 
odmítl náboženskou tradici a lidovou víru v posmrtný život. Hrdina Máje, Vilém, se před smrtí nekaje, 
nelituje svých hříchů a nesnaží se zachránit, což podnítilo Erbena, aby s Máchou polemizoval. Proto 
zveršoval pověst o vrahu Záhořovi (Záhořovo loţe), který se – na rozdíl od Viléma – dá nakonec na 
pokání, dosáhne odpuštění, a tím se vyhne strašlivým mukám v pekle, která byla pro něj jako pro hříšníka 
připravena. 

Pro Kytici volil příběhy tragické, baladické, jen Zlatý kolovrat je zbásněnou pohádkou, kterou autor 
převzal z Národních báchorek a pověstí Boženy Němcové. (Požádal ji o svolení, aby směl její text 
zveršovat.) 

Jako celek Kytice vystihovala charakter českého lidu z doby poddanství, žijícího těžkým životem 
v těsném styku s přírodou, oživovanou tajemnými bytostmi. Dřina, bída, nemoci, přírodní katastrofy a 
ničivé živly budily v poddaném lidu strach a pověrčivost. Erben v Kytici tlumočil názory svého lidu. 

Vychází z tzv. osudové nutnosti (z dobového názoru, že osud člověka je určen, změna se 
nepodaří, Erben samotný tomu nevěří). Např. uvidí-li hrdinka básně Štědrý den ve vodě, když vyseká led, 
svou budoucnost, a tou je do roka její smrt, nic na svém osudu nemůže změnit. Druhá z děvčat vidí 
svatebčany a skutečně se do roka provdá. 
 Hlavní hrdinkou je žena, většinou žena-matka, která je za své provinění trestána ztrátou dítěte. 
Např. v básni Poklad je hrdinka zaslepena pokladem ve skále, která se jednou do roka – o Velikonocích – 
otevírá, a zapomene na své dítě. Skála se za ním zavře. V básni Dceřina kletba dívka prokleje svou 
matku, že jí dovolila scházet se za svobodna s mužem, a nezabránila tak početí nemanželského dítěte. I 
ve Vodníkovi a Polednici je žena trestána na úkor svého mateřství. 

 Za každé provinění následuje trest. Člověk musí činit pokání někdy k němu ani nedojde (největší 
pokání v délce 93 let je v Záhořově loţi). Ve Svatebních košilích se dívka zachrání před upírem a vítězí 
nad jeho úklady. Myslí si totiž, že si pro ni přišel její milý, ale postupně ve společníkovi odhaluje upíra. 
Skryje se před ním v márnici, kde leží zemřelý a ten jedná podle upírových pokynů („Vstávej, umrlče, 
nahoru, odstrč mi tam tu závoru!“). Sice ve strachu a zoufalství, ale přece jen vítězně (s modlitbou) dívka 
přečká noc.  
 Ačkoliv nebyla psána pro děti, stala se Kytice četbou mládeže. Je zdrojem i pro další umělecká 
díla (v hudbě – Dvořák, Fibich, v malířství – Zrzavý, dramatizace Kytice v divadle Semafor 1975, divácky 
velmi úspěšné filmové zpracování z r. 2000, režie F. A. Brabec). 
Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních 
Kromě toho, že Erben pohádky sbíral, sám se pokoušel o tvorbu pohádek umělých. K nejznámějším patří 
Tři zlaté vlasy děda Vševěda či Dlouhý, Široký a Bystrozraký. 
 



 

 

 
 
  
 
  
 
Josef Kajetán Tyl 
časově zapadá do etapy romantismu, ale svým dílem ještě vězel v národním obrození. Prvořadou úlohu u 
něj sehrává výchova a obrozenecké vlastenčení. Věnoval se divadlu a jeho veškerá aktivita směřovala 
k požadavku, aby české divadlo mělo v národní společnosti své důstojné místo a poslání. 
Za hlavní funkci her považoval vlastenectví, buditelství a didaktičnost. Psal: 1. hry ze současnosti 
(Fidlovačka aneb Ţádný hněv a ţádná rvačka, ve které poprvé zazněla píseň Kde domov můj, Paní 
Marjánka, matka pluku nebo Paličova dcera); 2. historické hry (Kutnohorští havíři, Jan Hus nebo Krvavé 
křtiny aneb Drahomíra a její synové); 3. dramatické báchorky (Jiříkovo vidění, Lesní panna aneb Cesta do 
Ameriky nebo Strakonický dudák aneb Hody divých ţen).  
Strakonický dudák  
je hra o českém charakteru, v níž se řeší konflikt lásky a peněz, domova a ciziny. Postava dudáka Švandy 
se stala neodmyslitelnou součástí našeho kulturního dědictví. Vydal se do světa, aby hrou na dudy 
vydělal peníze a mohl si vzít milovanou Dorotku. Na cestách ho doprovází vypočítavý Vocilka (dělá mu 
manažera). Pohádkovou postavou (mluví ve verších) je víla Rosava, Švandova matka, která, aniž by to 
Švanda věděl, nad ním drží ochrannou ruku. Do světa se za Švandou vydávají i nedočkavá Dorotka a 
dobrosrdečný Kalafuna. Hra končí návratem domů a nalezením největšího štěstí právě tam. 
Poslední Čech 
je novela, na kterou uveřejnil zdrcující kritiku Karel Havlíček Borovský. Havlíček Tyla dokonale zesměšnil 
– odsoudil sentimentální vlastenčení, plytké tlachání a teatralitu. 
Roku 1834 Tyl založil časopis Květy české → Květy, kde mimo jiné uvedl svou kritiku Máchova Máje. 
Navždy však zůstane nejúspěšnějším textařem. Je totiž autorem textu písně Kde domov můj (nápěv 
k naší hymně, tedy původně k písni Kde domov můj ze hry Fidlovačka, složil František Škroup). 
 


