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Práce s pracovním listem. Písemné odpovědi na otázky. 

 

 

  

Přečti text a doplň základní informace. 
 

Symbolismus vznikl z řeckého slova symbolon, což původně znamenalo poznávací znak členů 

tajné organizace. Tento směr pochází z Francie (posl.čtvrtina 19.století).  

Představitelé se hlásili k myšlenkám básníka Stephana Mallarmea. Odmítali jasný popis věcí a 

jevů poznávaných smysly. Chtěli pronikat pod povrch věcí. V poezii hledají kouzlo tajemství, 

snaží se nahlížet na skutečnost jinak. Orientují se na fantazii, mysticismus, svět je harmonický 

celek.  

Otcem symbolismu je Maurice Maeterlinck, belgický básník píšící francouzsky ( Nobelova cena 

za literaturu) . Jako první autor psal symbolistické hry: na základě symbolů zkus odhadnout, jak 

se hry jmenují. 

a)7             b) Ariana a modrá  c) modrá  

 

Dalším  představitelem je Paul Valéry, francouzský básník, esejista. Psal intelektuální verše 

s přesnou kompozicí a vybroušeným veršem, čímž navazuje na klasicismus. Napsal filozofické 

eseje a rozsáhlou filozofickou poemu: __________ ___________ (opak staré + většinou delší 

bunda s podšívkou – piš  velkým písmenem). ?? byla nejmladší z římských sudiček. Poema 

vyzdvihuje význam antické tradice; zabývá se krizí dospívání a hledáním životních hodnot.  

 

Za zmínku stojí i  Paul Claudel , francouzský básník a dramatik; pracoval jako diplomat v Číně, 

USA, Německu, Brazílii i v Praze. Považoval se za katolického básníka. V jeho díle se často 

odehrává zápas o tělo a duši. Postavy jsou symbolem či alegorií. 

Drama: ___________ ___________ (lesklá tkanina +bota pro ženu – zdrobnělina) 

 



 

 

 

 

Symbolismus:  

Vznik – kdy a kde:________________________________________________________ 

Charakteristika: __________________________________________________________ 

Základní myšlenky (kdo): __________________________________________________ 

Další představitelé: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Obrázky - zdroj: J.Pospíšilová 

Řešení: 

 

Sedm princezen, Ariana a Modrovous, Modrý pták.  

Mladá Parka 

Saténový střevíček 

 

 


