
A francia romantika 

 viszonylag későn, az 1820-as években nyerhettek teret a romantikus törekvések, akkor, amikor már a leendő 

realizmus alakjai javában alkotnak ugyanitt (BALZAC, STENDHAL). 

 ennek oka Napóleon erősen centralizált államszerkezetében lelhető meg: a társadalmi nyilvánosság teljes 

ellenőrzésére törekedett a hatalom (könyv- és lapkiadás); a napóleoni eszménynek kiválóan megfelelt a 

klasszicizmus kurzusstílusnak: a romantikus személyesség, individualitás s a személyes szabadságjogok értéke 

veszélyt jelentett a császárságnak; ugyanakkor Napóleon alakja és élete a ’30-as évektől a francia romantika 

egyik legfontosabb mítoszképző története lesz. 

 így nem meglepő, hogy korai nemzedékének jelentős alakjai épp a Napóleon elleni emigráció köréből kerültek 

ki; ők elsősorban életvitelükkel, megnyilvánulásaikkal fejezték ki lázadásukat a kor (látszat)erkölcsisége ellen. 

Így említendő meg Madame DE STAËL mint a „kifelé” lázadás (szakítás a nemi szerepekkel kapcsolatos 

társadalmi kényszerekkel; regényeiben a nő társadalmi szabadságának vágya összekapcsolódik a szerelem 

szabadságának eszményével) és François René de CHATEAUBRIAND mint a „befelé” lázadás (a vallás valódi, 

belső átélésének lírai megvalósítása). 

 világos, hogy így a romantikus eszmék a francia irodalomban politikai tartalmak hordozóivá váltak: a 

liberalizmus eszméi (a polgári szabadságjogok kiterjesztésével és a civil szerveződések erejével korlátozni az 

államhatalmat) mélyen áthatották a francia romantikát. Victor HUGO sarkító megfogalmazásában: „A romantika 

voltaképpen liberalizmus az irodalomban.” 

 első jelentős alkotásának Alphonse de LAMARTINE verseskötetét, a Költői elmélkedéseket tekintik, 1820-ból. 

Költői világa elsősorban SHELLEY-ével rokonítható. Verseinek fő újítása, hogy drámaiságában teszik jelenvalóvá 

a múlt szerelmet annak elégikus megidézésével. Lamartine a természet megszólaltatásával ad hangot a 

mulandóság és az emlékezés fájdalmának; személyisége létét nem a modernitás küszöbéhez érkezett emberiség 

világ fölötti hatalomtudata határozza meg, verseinek lírai énje épp önnön gyengeségének és sérülékenységének 

tudatában olvad a világ egyetemes létezésébe; ahogy azt A tó című versében láthattuk is. 

 a francia romantika legjelentősebb, monumentális életművét Victor HUGO alkotta meg, mindhárom műnemben 

meghatározó hatást gyakorolt kortársaira és a későbbiekre. A francia romantika áttörését Hernani című 

színdarabjához kötik: a Comedie Française színpadán 1830-ban mutatták be; a romantika és a régi ízlés hívei 

között szabályos tömegverekedés tört ki. Mindez néhány nappal az 1830-as forradalom előtt történt. Verseiben a 

mítoszokra a személyiség belső világának kivetüléseként tekint (Stella). Az éj metaforájában az emberen túli 

világ személytelenségének és a létezés végső céltalanságának érzékelése ölt testet (Az éj, az éj, az éj). Nálunk 

például VÖRÖSMARTY Csongor és Tündéjében találkozunk hasonlóval. Hazánkban a legismertebbek történelmi 

regényei, pl. A párizsi Notre Dame és a Nyomorultak. Történeteinek elbeszélői hagyományát elsősorban a mese 

határozza meg. Egydimenziós jellemei az ellentétek (szép-csúf, jó-rossz, erős-gyenge, igaz-hamis stb.) egymás 

mellé állításával, a pozitívnak tekintett értékek veszélyeztetettségével alkotnak kompozíciót. Regényeiben 

jellemző a középkor-kultusz megjelenése. A mi Jókaink regényeire is jelentős hatást gyakorolt. 

 Párizs az 1830-as években lett az európai kultúra fővárosa, ekkor kezdett azzá a várossá válni, amely majd ADY 

számára a „szép ámulások szent városa”; de nemcsak az irodalom megújulásának közege. Itt alkotott a 

romantikus opera három nagy mestere DONIZETTI, ROSSINI ÉS BELLINI; a korszak legjelentősebb francia 

zeneszerzője, BERLIOZ; CHOPIN, LISZT; a romantikus francia festészet atyamestere, DELACROIX. A matematika 

és a fizika megújulásának kulcsszemélyiségei is itt működtek: LAPLACE, LAGRANGE, CHAUCHY, POISSON, 

GALOIS, LIOUVILLE, CORIOLIS, FOURIER, FRESNEL, FOUCAULT, AMPÉRE, BIOT, SAVART, KÉSŐBB POINCARÉ, 

BECQUEREL, A CURIE házaspár. 


