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Romantismus

Frontální výuka, žáci se seznámí s obdobím
hudebního romantismu, s jeho znaky a představiteli
Evropy i naší země.

Znaky romantismu
Termín romantismus byl odvozen od slova román, tedy
od označení literárního žánru, který v 18. století začal
hojně obsahovat i psychologické (sentimentální román)
či mystické (gotický román) prvky.

Romantismus je umělecký
a filozofický směr
a životní postoj euroamerické kultury
konce 18. století a začátku 19. století

Základními znaky romantismu jsou cit, individualita (a
individuální prožitek) a duše (zejména trýzněná duše).
Romantismus vznikl jako reakce na monopol rozumu ve
filozofii osvícenství, strohost antikou inspirovaného
klasicismu. Výchozí podněty hledal v minulosti (hlavně ve
středověku) a v exotických zemích.

Romantický obraz německého malíře Caspara
Davida Friedricha Poutník nad mořem mlhy

Romantismus v hudbě
Hudební romantismus je označení hudebního slohu,
který vznikl na přelomu 18. a 19. století z hudebního
klasicismu a v evropské hudbě dominoval až do
prvních desetiletí století dvacátého.
Romantická hudba je charakteristická zdůrazněnou
emocionalitou, rozšířením a postupně i překročením
tradiční harmonie, silnějším přijímáním impulsů z
evropské lidové hudby a častým spojováním hudby s
mimohudebními, obvykle literárními myšlenkami
(programní hudba).
Orchestr byl během 19. století neustále rozšiřován, aby
umožnil jak vyjádřit stále jemnější citové odstíny, tak i
vyvolat mohutný dojem při plném nasazení všech
nástrojů.

Osvícenský optimismus pokroku vystřídalo zoufalství
bezmoci a odhodlání k (rovněž marné) oběti. Tyto
charakteristiky jsou typické zvláště pro romantické umění
(výtvarné umění, hudba), ale i životní postoje.

Hlavní představitelé v hudbě
Mezi české skladatele hudebního romantismu patří
především Bedřich Smetana, autor mj. cyklu
symfonických básní Má vlast, a dále Antonín Dvořák,
který složil symfonické básně Polednice, Vodník, Zlatý
kolovrat a Holoubek na motivy Erbenových balad. Ze
světových skladatelů romantické hudby můžeme zmínit
Franze Schuberta, Johanna Strausse, Roberta
Schumanna, Richarda Wagnera, Fryderyka Chopina
nebo Rusy Petra Iljiče Čajkovského a Nikolaje
Rimského-Korsakova.
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