
Preromantismus 
2. pol. 18.st. 

 reakce na schématický klasicismus a „chladné“ osvícenstvím 

  

- umělecké tendence, které ohlašovaly blížící se romantismus (předpona pre- znamená před). 

Přiřadil k němu autory, kteří byli dříve považováni za klasicisty nebo osvícence. V jejich 

tvorbě se ovšem projevuje zvýšený zájem o přírodu, city (sentimentalismus) nebo lidovou 

slovesnost (sběratelství, ohlasy). 

 - období mezi osvícenstvím a romantismem, prvky jak osvícenství (vyzdvihuje nezkaženého 

člověka, hlásá návrat k přírodě, tak romantismu: zdůrazňuje lidský cit, píše se poezie – 

motivy: mnich, poustevník, poutník, vězeň,…, literatura plná sentimentu 

 

- přechod mezi osvícenstvím a romantismem 

- důraz na cit, návrat k přírodě, lidové slovesnosti 

- vzor: venkovský, prostý, nezkažený člověk, prostý způsob života 

- tvořen zejména měšťany, byl předstupněm romantismu 

 

Francie: Rousseau, Chateaubriand, Prévost 

Německo: příslušníky německého hnutí Sturm und Drang (proti společenské 

nespravedlnosti, útlaku, nesvobodě, pokrytectví,..)- Goethe, Schiller, Herder 

 

- dodatečně vzniklý pojem, žádný z autorů se k němu proto nemohl hlásit 

 

Francie: 

Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778) 

- narodil se v Ženevě, v 16 letech utíká z domova do Francie. Zde si našel ženu na venkově, 

která byla stejně stará jako jeho matka, nakonec od ní utekl a našel si ženu sobě rovnou se 

kterou měl 2 děti, které po tom, co ho jejich matka opustila, zavřel do sirotčince. Psal filoz. 

Práce, zabýval se v nich otázkou, zda může pokrok člověka jako osobnost vylepšit??? 

Zastáncem názoru, že jen příroda zachovává člověka v jeho přirozenosti, člověk se rodí na 

svět jako dobrý, zlo v něm vyvolává civilizace a pokrok, civilizace člověka kazí. 

Emil: pedagogický, výchovný román 

- V knize podává návod, jak vychovávat mládež, neuznává vliv církve, proto kniha 

byla odsouzena k veřejnému spálení. 

- Názor: Člověk je dobrý pouze v okamžiku narození- hlásal návrat k přírodě, , 

civilizace člověka kazí 

- V nejútlejším věku by měli dítě vychovávat rodiče, což nebylo ve vyšší společnosti 

zvykem (sám Rousseau dal své děti do nalezince). 

„divoch žije jen pro sebe, společenský člověk je bezcharakterní, aby se druhým zalíbil“ 

„v kultuře není člověk sám sebou, je třeba být takový, jako druzí“ 

„Člověk se narodil svoboden, ale všude je v okovech, je v přírodě je svobodný“ 

 

Nová Heloisa – román v dopisech, líčení citů, přírody, prvky romantismu (tragická 

láska,…) 

 

Antoine – Francois Prévost (1697 – 1763) 

- vstoupil kvůli zklamání v lásce do benediktinského řádu, byl knězem. Po útěku z 

opatství žil v exilu (Anglie, Nizozemí).  

- Manon Lescaut - román 



vypráví o nešťastné lásce rytíře des Grieux [degrije] k mladičké dívce Manon 

Lescaut [lesko], která se má stát jeptiškou. Uprchnou spolu do Paříže, ale kvůli 

nedostatku peněz naváže Manon postupně známost s lichvářem, bohatým finančníkem 

i jeho synem a snaží se je okrást. Des Grieux by pro Manon udělal cokoliv. Osvobodí 

ji z polepšovny a následuje ji do vyhnanství v Americe. Při posledním pokusu o útěk 

Manon umírá. V Čechách je příběh známý díky dramatizaci Vítězslava Nezvala, který 

ho zároveň přebásnil. 

- kritika touhy po majetku, penězích X láska 

 

Německo:  

Sturm und Drang (Bouře a vzdor)  

Příslušníci tohoto hnutí odmítali osvícenský racionalismus (důraz na rozum) a po vzoru 

Rousseaua kladli důraz na přirozenost a cit. Svojí tvorbou protestovali proti 

nesvobodě slova, ale i proti nesvobodě lidské (Zprvu podporovali Velkou 

francouzskou revoluci, ale když začaly umírat tisíce lidí pod gilotinou, svůj názor 

změnili.) Jejich hlavním požadavkem bylo svobodně vyjádřit své city a pocity.  

Vůdčí osobností hnutí byl filozof Johann Gottfried Herder (1744-1803) - spisovatel, 

filozof, přírodovědec, nadaný herec, překladatel, malíř, byl povýšen za své zásluhy 

i do šlechtického stavu 

Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) – největší německý básník, přírodovědec, nadaný 

herec, překladatel, malíř, byl povýšen za své zásluhy i do šlechtického stavu. Ve 

své tvorbě vyzdvihuje lidský cit, vychází ze svých zkušeností: 

Prožil nešťastnou lásku, miloval dívku svého nejlepšího přítele, řešil vnitřní konflikt ?Co je 

důležitější přátelství nebo láska?  

Utrpení mladého Werthera – román psaný formou dopisu Werther, miluje dívku Lottu, 

která je láskou jeho nejlepšího přítele, později se stane přítelovou manželkou. 

Werther svůj osud nešťastné lásky není schopen přijmout a řeší tuto situaci 

sebevraždou.  

Román zajistil G. popularitu 

Faust 2 díly – drama ve verších, vznikl na základě staré německé pověsti ze 16. st.,psal ho 

prakticky celý život.  

Hospodin a ďábel uzavřou smlouvu o lidskou duši. Každý nabídne člověku, co umí, aby ho udělal 

šťastným. Vyberou doktora Fausta, který je neustále se svým životem nespokojen a hledá 

nové poznání. Přijde k němu Mefistofeles(ďábel) a uzavře s ním smlouvu o tom, že mu dá vše, 

po čem touží, ale než Faust zemře, musí říct, že je šťastný. M. omladí F. o dvacet let, udělá ho 

bohatým a rektorem na univerzitě, Ožení se s krásnou Markétkou, ale zemře a F. je opět 

nešťastný, je odveden M. na císařský dvůr, kde F. získává úctu samotného císaře, vyvolá 

z podsvětí bájnou Helenu, má s ní syna, ale stále není spokojen. Spokojeným se stává až 

v okamžiku, kdy od císaře získává bažiny na severu země, které chce zúrodnit a poskytnout je 

svobodným lidem. V tom vidí smysl života. Nakonec je spasen bohem, protože se rozhodl 

nezištně pomáhat ostatním lidem, v tom nalezl uspokojení.  

 



Fridrich Schiller (1759-1805) – dramatik a lyrik, překladatel 

Osobním přítelem Goetha, povoláním byl vojenským lékařem 

Óda na radost – óda- oslavná, vznešená báseň, je známá především díky zhudebnění 

Beethovenem, hymna EU 

Dramata: Loupežníci 

zpracovává námět, který si později velmi oblíbili romantici. Hlavní postavou je šlechtic Karel 

Moor, který se vydá na dráhu loupežníka. Jeho bratr Franz ho totiž falešnými 

intrikami připravil o dědictví a usiluje i o jeho milou Amálii. Karel se stane 

vůdcem loupežníků a odchází do Čech. Když se rozhodne dobýt svůj majetek zpět, 

nachází otce v hladomorně, do které ho uvrhl Franz. Příběh končí tragicky – Franz 

se ze strachu před odplatou uškrtí a jeho otec umírá. Karel chce zůstat s Amálií, ale 

to mu ostatní loupežníci nedovolí (patřila by všem mužum). Proto ji raději zbaví 

života a dobrovolně se odevzdává do rukou spravedlnosti (vydá se žebrákovi, který 

za něho získá odměnu) 

drama o citu,nenávisti, lásce, kritika pokrytectví. 

Za návštěvu premiéry svých Loupežníků byl vévodou uvězněn a další literární tvorba 

mu byla zakázána! Naštěstí se mu podařilo uprchnout. Spřátelil se s Goethem 

a zbytek života strávil ve Výmaru. 

Další dramata: Valdštejn, Don Carlos, Vilém Tell,… 

Prý psal pod pseudonymem pochvalné kritiky na svá díla 

Rusko: 

Ivan Andrejevič Krylov (1768-1844) – Bajky 

Michail Vasilijevič Lomonosov (1711-1765) –vědec, proslavil Rusko a založil v Moskvě 

univerzitu 

Alexandr Nikolajevič Radiščev (1749-1802) 

 

 

 


