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Anotace 

 
Práce s pracovním listem. Písemné odpovědi na otázky. 

 
 

ANGLICKÝ  ROMANTISMUS 

 
Romantismus sice vznikl v Německu, ale díky anglickým romantikům se rozšířil po celé 

Evropě. Angličané vytvořili skutečného romantického hrdinu.  

Mezi hlavní představitele patří George Gordon Byron a Percy Bysshe Shelley. 

 

George Gordon Byron (1788 – 1824) 
- bohatý život, skandály (není vždy jisté, jestli se zakládaly na pravdě) 

- šlechtický titul – v důsledku nezřízeného životního stylu byl vyštván z Anglie → toulal se 

po Evropě; podílel se na národně revolučních bojích; vstoupil do dobrovolnického vojska 

(Řecko), umírá v polním lazaretu na malárii 

- nejen autor, ale i literární teoretik - byronská povídka - lyrickoepická veršovaná 

skladba,hodně popisných a reflexivních pasáží, děj je naznačen (tvoří rámec pro lyrické 

obrazy) 

- díla - Manfréd - vznik během pobytu ve Švýcarsku 

                          - filozofické drama ( za Byronova života nebylo zinscenováno) 

                          - Manfréd vládne (v osamění) na hradě v Bernských Alpách, zabývá 

                            se astrologickými a černokněžnickými vědami; chce tak zapomenout na  

                            pocit viny za smrt své milé Astarté; zajímá ho, jak se může člověk zbavit 

                            pocitu zodpovědnosti za své činy (neúspěšně); setkává se s Astartiným 

                            příznakem, vyzná jí lásku, ale je mu předpovězena smrt; Manfréd svůj  

                            osud přijímá 

- Childe Haroldova pouť - skladba je rozvržena do 4 zpěvů 

                                           - na začátku Harold opouští svou zem (je znechucen                                                       

                                              společenským děním)                                    

                                           - první zpěv =první zastávka - Portugalsko a Španělsko boj lidu 

                                              proti francouzské nadvládě 



 

 

                                           - druhý zpěv - Albánie, Řecko (konfrontace antické minulosti 

                                             se soudobou tureckou porobou), zakončení v Istanbulu 

                                           - třetí zpěv - Belgie 

                                           - čtvrtý zpěv - Itálie; konec v Benátkách (pusté pobřeží) 

                                           - cestopisný průvodce 

                                           - kritika 

 - Džaur, Lara, Korzár - básnické povídky (motiv volnosti) 

 

 

-  Mary Shally - tvůrce postavy - Frankenstein 

 

Percy Bysshe Shelley (1792 - 1822) 

 - vyloučen z oxfordské univerzity 

- pobyt ve Švýcarsku, Irsku 

- poslední roky života prožil v Itálii 

- tragicky zahynul při mořské bouři na své plachetnici 

- díla - Královna Mab - filozofická báseň  

          - Odpoutaný Prométheus - filozofické veršované drama 

                                                      - vzdor proti řádu 

                                                      - sen o svržení tyranie a nastolení harmonického řádu 

                                                      - vychází z řecké mytologie 

                                                      - Prométheus – přikovaný na útesu – mezi nebem a zemí, 

                                                         komunikuje s bohy, duchy na různá témata; dal lidstvu  

                                                         oheň ( a tím i vzdělání, kulturu), v dialozích se vyjadřuje 

                                                         k aktuálním problémům 

Walter Scott (1771 - 1832) 

 - básník, prozaik, sběratel skotských lidových balad 

- zakladatel historické povídky a historického románu 

- zájem o skotskou a anglickou minulost 

- dílo - Waverley - první historický román; skotské dějiny 

            Ivanhoe - středověké anglické dějiny 

 

 

Ukázky:  

Childe-Haroldova pouť 

 

Tož opět na vlnách, tož opět v šíru! 

tak oř, jenž jezdce zná, tak poskakují 

si vlny se mnou. Pozdrav buď jich víru! 

Jen rychle dále, kamlkoliv ať pluji! 

Nechť jako třtiny stěžně pokyvují 

a vítr plachtou mete strhanou, 



 

 

jen dál! jak býlí skal, s nímž vítr bují, 

jsem vržen v moře, v pěnu zmítanou; 

dál! kam mě vlny rvou a bouře odvanou. 

 

Ó, hvězdy! nebes báně vy! Kdy zříte, 

jak z listů skvoucích člověk vám čte rád 

svůj los i říší los: snad odpouštíte, 

že v touze po velkosti častokrát 

svůj úděl předčiv smrtelný, chce vzplát 

vám příbuzen! Neb kouzlo jest i krása, 

takže mu nelze než vám lásku vzdát 

a zbožnění, a vše, v čem spása: 

moc, štěstí, život, čest, - že hvězdou býti hlásá.  

 

Mně rozkoší jest neproniklý les, 

a v slastném nadšení se tovaryší 

má duše s osamělým břehem kdes, 

kde z hloubi moře hudbu věčna slyší! 

Mám lásku k lidem, k přírodě však vyšší, 

s ní obcuji, s ní řeším úlohu: 

čím jsem? čím byl jsem dřív? a spolnost bližší 

mě k vašemumíru víže, k prabohu, 

jejž vyřknout neumím a zapřít nemohu.  

 

 

Percy Bysshe Shelley: Odpoutaný Prométheus 

 

Špatné duše 

Promění dobro ve špatnost. Já mu dal vše, co má. Za to mě sem přikoval na léta, věky, ať mi 

ve dne sluncem rozpuká kůže, nebo za noci krystaly sněhu trčí mi ve vlasech. 

A milovaný lid můj utiskují a ohlupují jeho sluhové. 

Toť tyranova odplata, vždyť špatní nemohou uznat žádný dobrý čin 

A za dar světa, staré přátelství 

Cítí jen záští, hanbu, strach, ne vděčnost. 

Mně odplácí jen za svůj vlastní zločin. 

Pro něho laskavost je výčitkou, 

Jež z lehkého zla pomstu burcuje. 

Nemohu se mu poddat, ty to víš. 

 

Ivanhoe 

 

VIII. kapitola 



 

 

Když konečně saracénská hudba vyzývatelů skončila jednu z těch dlouhých a vysokých 

fanfár, jimiž oživovala ticho kolbiště, rozlehl se hlas osamělé polnice, která se ozvala ze 

severního konce kolbiště jakýmsi vyzývavým motivem. Oči všech se upřely na nového 

zápasníka, kterého tyto zvuky ohlásily. Ohrada se otevřela a již ho bylo vidět vjíždět na 

kolbiště. Nový bojovník byl v brnění, a pokud bylo možno posoudit, byl spíše střední než 

vyšší postavy, spíše štíhlý nežli silné konstrukce. Jeho ocelový pancíř byl bohatě vykládán 

zlatem. Za znak měl na štítu mladý dub vyrvaný s kořeny ze země a španělské slovo D e s d 

i c h a d o, znamenající Vyděděný. Jel kolbištěm na ohnivém černém koni a pozdravil prince 

Jana a dámy elegantním skloněním dřevce. Obratnost, s níž ovládal hřebce, a mladistvý 

půvab jeho způsobů získával mu přízeň davu, kterou někdo z prostých lidí vyjádřil 

zvoláním: 

"Uhoď do štítu Ralfa Viponta - johanity, ten sedí nejhůř vedle, srazíš ho brkem!" 

V dešti dobře míněných rad a výzev vjížděl zápasník po stoupající cestě od kolbiště na 

plošinu. Všichni přítomní užasli, když se dal rovnou k prostřednímu stanu a ostrým koncem 

kopí udeřil do štítu Briana de Bois-Guilbert, až štít zazvonil. Všichni trnuli nad jeho 

domýšlivostí, nejvíc však užasl obávaný rytíř, který byl takto vyzván k souboji na život a na 

smrt. Postával bezstarostně u vchodu do svého stanu a neočekával tak smělou výzvu. 

"Vyzpovídal ses už, bratře?" zvolal templář. "Byls ráno na mši, že dáváš život lehce v 

sázku?" 

"Jsem na smrt lépe připraven než ty," odpověděl Vyděděný rytíř, neboť tímto jménem se 

zapsal do seznamu účastníků turnaje. 

"Tak jen se postav na kolbiště," vybízel ho posměšně Bois-Guilbert, "a podívej se ještě 

jednou na slunce, protože dnešní noc už přespíš v ráji." 

"Díky za laskavost," odvětil Vyděděný rytíř, "a abych ji oplatil, dám ti také radu: vezmi si 

čerstvého koně a nové kopí, neboť - na mou věru - budeš jich potřebovat!" 

 

 

 

 

OTÁZKY:  

1. V textech o autorech najdi podstatné informace. 

2. Na základě ukázky Childe Harodova pouť vyhledejte místa, která Harold navštíví. 

3. Která část v textu převažuje – lyrická nebo epická? 

4. Jmenujte řeckého dramatika, který zpracoval příběh o Prométheovi. 

5. Najděte v textu prvky z literární teorie. 

6. Které postavy se v textu Ivanhoe vyskytují? 

7. Vyskytují se v textu archaismy? Vysvětli tento pojem. 

 

 

KOSTKOVÁ, Markéta. Čítanka 2: k Literatuře - přehledu SŠ učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 

2006, 207 s. Maturita (Petra Velanová). ISBN 80-902-5719-4 

 


