
  Milí osmáci, vím, že k romantismu je toho poměrně dost, tak si napište 1. část poznámek do sešitu 
a příště toho bude již méně.
  Mějte se hezky a užívejte si sluníčka
Květa Majerová

                     ROMANTISMUS
                                19. st.

   Romantismus se objevuje již v pozdních dílech L. van Beethovena a dalších skladatelů na počátku
19. st., jiní skládali ještě dlouho v uměřeném klasicistním slohu.
    Do umění se dostávají  někdy až přehnané, city a velké vášně, v dílech se umělci poddávají své 
fantazii a vznikají velkolepá dramata. Umělci se zajímají o lidovou tvořivost a vliv lidové 
slovesnosti se projevuje i v hudbě. Vycházejí sbírky lidových písní, říkadel, balad i pohádek 
a díky tomu vzniká národní hudba, podle melodií jsme v této době schopni rozeznat, jedná-li se o 
hudbu českou, německou, ruskou nebo italskou. Opery jsou psány v národních jazycích, vzniká 
symfonická báseň (skladba pro orchestr, která má nějaký mimo hudební děj). 
   V symfonickém orchestru přibývají hráči (orchestr mívá na konci století 60-70 hudebníků). Mění 
se i opera,v té je nyní důležitý děj a je často i nositelkou politických a filozofických myšlenek. 
Vedle toho vzniká  opereta, jako lehčí žánr, ve které se uplatňuje i vtip a nové tance, které vznikly z 
tanců lidových -valčík, polka, mazurka, polonéza, čardáš) i kabaretních - kankán. 
    Vznikají nová divadla, koncertní sály, hudební školy a konzervatoře, které vzdělávají nové 
hudebníky. Umělci již nejsou sloužícími šlechty a vystupují za honorář. Vypisují se abonentní 
koncerty( posluchači si kupují vstupenku na celou koncertní sezónu).

             Někteří představitelé této hudby

Německo

Franz Schubert
 (1797-1828)
- skládal písně (603) na texty velkých německých romantických básníků ( Goetha, Schillera, 
Heineho, …). Mezi nejznámější patří písně Ave Maria a  Pstruh, jejíž melodii uplatnil i  v klavírním
kvintetu A dur, písňové cykly – Spanilá mlynářka, Zimní cesta, ...  Napsal 8 symfonií, 15 klavírních 
sonát, smyčcové kvartety, a mnoho dalších skladeb. Umírá v bídě, zatímco jeho nakladatel si z 
výnosu z jeho děl postavil dům.

Carl Maria von Weber
 ( 1786-1826)
- vedle kompoziční činnosti se věnoval i dirigování v divadle ( působil i ve Stavovském divadle
 v Praze). Z jeho děl jsou nejvíce hrány opery Čarostřelec (již po jejím provedení byl považován za 
zakladatele německé národní hudby) a Oberon.

Felix Mendelssohn-Bartholdy
 (1809-1847)

- stal se objevitelem velikosti J. S. Bacha (provedením Matoušových pašijí v Berlíně). Napsal 
předehru k  Shakespearově hře Sen noci svatojánské se známým Svatebním pochodem. Psal 
symfonie, klavírní skladby a významná je i jeho písňová tvorba pro sólový i sborový zpěv.



Richard Wagner
 (1813-1883)

- proměnil operu ve skutečné drama. Ustupuje od oddělených recitativů, árií, duet a ansámblových 
scén, vše se propojuje a plyne v jednom proudu. Orchestr neslouží jen jako doprovod, ale je 
současně nositelem dramatického výrazu. Každá postava, situace i věc měla svůj „příznačný 
motiv“, který ji charakterizoval a provázel celou operou. Podle něj je opera vyvážené umělecké dílo
(Gesamtkunstwerk), kde je v jednotě zpěv, orchestr, herectví i výtvarné pojetí. Bavorský král 
Ludvík II. Wagnerovi umožnil postavit divadlo v Bayreuthu podle jeho představ a to se později 
stalo chrámem wagnerovského kultu. Napsal opery – Lohengrin, Bludný Holanďan, Tristan a Isolda
a dramatickou tetralogii Prsten Niebelungův ( Rýnské zlato, Valkýra, Siegfried, Soumrak bohů), ...
  

          


