
10. Přílohy

10.1 J. W. Goethe – životopisné údaje1

- narozen 28. srpna 1749 ve Frankfurtu nad Mohanem

- zemřel 22. března 1832 ve Výmaru

- narozen ve vážené měšťanské rodině

- otec Johann Caspar Goethe (1710–1782) pracoval jako říšský rada

- matka Katharina Elisabeth Goethe, rozená Textor (1731–1808)  byla dcerou 

frankfurtského starosty

- ze sourozenců přežila pouze sestra Cornelia Frederica Christiana (1750 – 1777)

- již za svého života se stal celosvětově uznávaným spisovatelem a byl povýšen do 

šlechtického stavu

- vystudoval gymnázium

- roku 1758 Goethe onemocněl neštovicemi

- v dětství byl zaujat spisovateli Klopstockem a Homérem, zajímal se o divadlo a roku 

1763 viděl koncert tehdy sedmiletého Mozarta

- ve čtrnácti letech se ucházel o členství v Arkádské společnosti Phylandria

- v letech 1765–1768 studoval práva v Lipsku

- v Lipsku navštěvoval přednášky poetiky u Gellerta a malířství u Oesera

- v Lipsku se zamilovává do Kätchen Schönkopf a v básni Annete se jí vyznává

- zaujal jej lipský hostinec Auerbachs Keller a tamější pověst o Faustovi a rozhodl se 

hostinec použít ve svém dramatu Faust jako jediné konkrétní existující místo

- v 19 letech onemocněl hematoreou (prudké krvácení) a na čas se vrací do Frankfurtu

- v roce 1770 opouští Frankfurt a na otcovo přání odchází do Štrasburku dokončit 

studium práv

- roku 1771 dokončil studia práv ve Štrasburku 

- Ve Štrasburku poznává Friedriku Brion – dceru faráře. Jí věnoval několik básní

- se spisovatelem J. G. Herderem se seznámil na studiích ve Štrasburku a zakládá s ním 

literární hnutí Sturm und Drang

- společně s Herderem se stal členem zednářské lóže
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- právní praxi se věnoval jen krátce v rodném Frankfurtu nad Mohanem a ve Wetzcaru

- ve Wetzcaru pracuje jako praktikant u říšského komorního soudu, zamiluje se zde do 

Lotty Buffové, která je již zasnoubena

- v roce 1775 se stěhuje do Výmaru

- 10 let pracoval jako ministr ve Výmarském knížectví

- jeho sestra Kornélie Frederika Christiana zemřela v roce 1777

- 1786–1788 podnikl cestu do Itálie, ze které čerpal při své literární činnosti

- po návratu z Itálie se ve Výmaru roku 1799 seznámil se Schillerem a do Schillerovy 

smrti si byli velmi blízcí přátelé

- založil společně se Schillerem Středisko pokrokové německé literatury ve Výmaru

- přátelil se s Ludwigem van Beethovenem, který se inspiroval některými Goethovými 

díly

- byl v kontaktu s Dobrovským a hrabětem Kašparem Šternberkem (čeští vědci), často 

navštěvoval Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Teplice

- s Janem Evangelistou Purkyněm byl v kontaktu pro společný zájem v bádání nad 

lidským vnímáním barev

- sbíral minerály a nerosty, zajímal se o rostliny, patřil ke směru naturfilozofie – 48 let 

před Darwinem formuloval, že rostliny jsou metamorfózy prarostliny

- sesbírané minerály na sklonku života věnoval Národnímu muzeu v Praze

- výchovný prostředek je pro něj umění, které navazuje na antickou kulturu

- nepřijímal pravidla klasicismu v literatuře, literatura je pro něj vyjádření citů a 

myšlenek

- uznával Shakespeara a měl rád anglickou literaturu 

- v roce 1806 si bere za manželku Christianu Vulpiusovou, se kterou několik let 

udržoval milenecký vztah

- po svatbě dopisuje první díl Fausta

- v roce 1816 Christiana umírá

- v Mariánských Lázních se v roce 1821 seznamuje se sedmnáctiletou Ulrikou von 

Levetzow a žádá ji o ruku. Ta jej odmítá pro velký věkový rozdíl

- v roce 1831 Goethe dokončuje a vydává druhý díl Fausta

- v roce 1832 umírá v 83 letech na nachlazení po vyjížďce na koni

- pohřben je ve Výmaru

Díla:



- Básně / Západovýchodní Díván – rok vydání 1823

- Čarodějníkův učeň – rok vydání 1797

- Faust – rok vydání prvního dílu 1808, druhého dílu 1833

- Heřmann a Dorota – rok vydání 1797

- Ifigénie na Tauridě – rok vydání 1787

- Italská cesta – rok vydání 1823

- Metamorfóza rostlin – rok vydání 1790

- Spřízněni volbou – rok vydání 1809

- Teorie barev – rok vydání 1810

- Torquato Tasso – rok vydání 1790 

- Utrpení mladého Werthera – rok vydání 1774

- Viléma Meistera léta tovaryšská aneb Odříkání / Viléma Meistera divadelní poslání –

rok vydání 1821

- Viléma Meistera léta učednická – rok vydání 1795

- Z mého života. Báseň i pravda – rok vydání 1833

Díla sesbírána a vydána až po autorově smrti

- Balady – rok vydání v ČSSR 1958 a 1976

- Faust – rok vydání v ČSSR 1973

- Faust a Markétka – rok vydání v ČSSR 1982

- Johann Wolfgang Goethe – Výbor z poezie – rok vydání v ČSSR 1973

- Láskyplné písně – rok vydání v ČSSR – 1958

- Nová meluzína – rok vydání v ČSR – 1930 

- Pohádka o zeleném hadu a krásné Lilii – rok vydání v ČR – 1995

- Smyslově-morální účinek barev – rok vydání v ČR – 2004

- Venovanie – rok vydání originálu 1969

- Výbor z díla I. – rok vydání originálu 1832 

- Výbor z díla II. – rok vydání originálu 1949

- Život slavím – rok vydání v ČSSR - 1972

Další básně (bez datace):

- Elegie z Mariánských Lázní

- Král duchů

- Prometheus

http://www.databazeknih.cz/knihy/vilema-meistera-leta-tovarysska-aneb-odrikani-vilema-meistera-divadelni-poslani-123673


Další dramata (bez datace):

- Anethe

- Egmont

- Götz z Berlichingen se železnou rukou

- Historie válečníka

- Nálada zamilovaného

- Stella

- Triumf citovosti

http://cs.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6tz_von_Berlichingen
http://cs.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6tz_von_Berlichingen


10.2 Mýtus o Oidipovi2

Podle řeckého mýtu byl Oidipus (překládáno jako Ten s opuchlýma nohama) synem 

thébského krále Láia a královny Iokasté. Láiovi bylo předpovězeno, že zemře rukou svých 

dětí, a proto se rozhodl zůstat bezdětný. Aby si zajistil dědice, unesl syna korintského krále 

Polyba, který nedlouho poté umírá. Polyb po zaslechnutí této zprávy vynáší na Láia prokletí, 

že bude zabit svým synem. Když se Iokasté narodí syn, rozhodne se Láius dítěti zmrzačit 

nohy, svázat je a pohodit v lese. Jeho rozkaz ale není vykonán a dítě je odneseno k pastýři 

ovcí v Korintu. Ten jej poté předává králi Polybovi, který přišel o svého syna Láiovou vinou.

Oidipus vyrůstá a netuší, že není synem korintského krále. Až se mu na jedné slavnosti 

posmívá jeden z hostů, že není dítětem svých rodičů. Ti na to Oidipovi jednoznačnou 

odpověď nedají. Oidipus se proto rozhodne, že se vydá do Delf, aby se dozvěděl pravdu. Zde 

se ale dozvídá pouze to, že se jednou stane vrahem svého otce, ožení se se svou vlastní 

matkou a zplodí s ní děti, které doplatí na jeho prokletí.

Oidipus je zdrcený a rozhodne se nevrátit se domů a vydává se do Théb. Cestou, aniž by 

cokoliv tušil, potkává svého otce, který se vypravil také do Delfské věštírny pro radu, jak 

osvobodit Théby od Sfingy. Při setkání ovšem dochází k vzájemné potyčce, kdy Láius a jeho 

vozka uhodí Oidipa. Oidipus ránu vrací a nezamýšleje tak zabíjí thébského krále a zároveň 

svého otce. Poté Oidipus vstupuje do města, které již truchlí po zemřelém králi.

Théby jsou zároveň ohroženy Sfingou. Oidipus se za ní vydává a je mu položena hádanka. 

„Který tvor má ráno čtyři nohy, v poledne dvě, večer tři a když jich má nejvíce, je nejslabší?“ 

Pokud by Oidipus hádanku neuhodl, Sfinga by jej usmrtila tak jako jeho předchůdce. Oidipus 

ovšem na hádanku správně odpovídá, že se jedná „o člověka, který je nejdříve batole, poté 

dospělý muž a nakonec stařec.“ Oidipus vchází vítězně do Théb, je zvolen králem a bere si za 

manželku Iokasté – královnu vdovu a zároveň svou vlastní matku. Narodí se jim dva synové –

Eteokles a Polyneik a dvě dcery – Antigona a Isména.

Po několika spokojených a úrodných letech sešle bůh Apollón na Théby mor. Oidipus vysílá 

posla do Delf, aby se vrátil s odpovědí na otázku, jak navrátit městu zpět jeho hojnost a 
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bezpečí. Dostává se mu pouze odpovědi, že je třeba vyhnat z města vraha mrtvého krále Láia. 

Oidipus nevědomky vyhlašuje pátrání po záhadném vrahovi. Tehdy do Théb přichází slepý 

věštec Teiresiás, který tvrdí, že vrahem je sám Oidipus. Ten se také provinil a znelíbil bohům 

tím, že je manželem vlastní matky a otcem svých vlastních sourozenců. Oidipus zpočátku 

tvrzení nevěřil, ale Teiresiás jej dokázal tím, že přiměl Iokasté, aby mluvila o dítěti, které 

porodila. Pastýř poté potvrdil, že dítě donesl korintskému králi, který nedávno také zemřel. 

Oidipova matka se z objevené pravdy zhroutila a ve své komnatě spáchala sebevraždu. 

Oidipus se jí v činu snažil zabránit, ale když nalezl již oběšenou Iokasté, její jehlicí si vypíchl 

oči. Ze začátku s Oidipem lidé soucítili, ale nakonec byl z města vykázán a odvrátili se od něj 

i jeho synové a dcery. Oidipus nakonec zemřel osamocen ve vyhnanství jako slepec, který 

nemohl uniknout věštbě svého osudu a prokletí svého otce.



10.3 Mýtus o Élektře3

Podle řeckého mýtu byla Élektra dcerou mykenského krále Agamemnona a královny 

Klytaimnéstry. Agamemnon měl syna Orestea a ještě dvě dcery Ífigenii a Chrýsothemis. 

Když Agamemnon zvítězil v Trojské válce, byl na cestě domů zavražděn nájemným vrahem 

své vlastní manželky. Když se o smrti svého otce Élektra dozvěděla, uprchla společně se 

svým bratrem Orestem k fóckému králi Strofiovi. 

U Strofia žila Élektra a Orestes sedm let. Během této doby Élektra plánovala pomstu své 

matce, která mohla za smrt Agamemnona. S Oresteem se vrátila zpět do Mykén, kde Orestes 

zabíjí Klytaimnéstru a nového krále Aigisthose. 

Tímto činem si Orestes znepřátelil bohyně pomsty – Erínye a svůj vlastní lid. Aby se očistil a 

smyl ze sebe vinu za matkovraždu, rozhodl se vydat na několikaletou pouť do Tauridy. Zde se 

potkal se svou sestrou Ífigenií, která jej poznává a společně se vrací do rodných Mykén. 

Zdejší lid ovšem na jeho zločin nezapomněl. Proti Oresteovi se obrací i král Tyndareós a jeho 

strýc z matčiny strany Meneláos. Orestes je téměř odsouzen k smrti, když na scénu přichází 

bůh Apollón, který téměř zázračně všechny usmiřuje. Z Orestea si následně bere za manželku 

Meneláosovu dceru a stává se dědicem mykénského trůnu. Élektra si bere za manžela Pylada, 

syna fóckého krále Strofia, ke kterému utekla po otcově smrti.
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10.4  Goethova korespondence s Kornélií

Zde uvádím Goethovu korespondenci s Kornélií v originálním znění4 a ve volném překladu 

do českého jazyka. Překlad do českého jazyka byl proveden z anglického znění dopisů, proto 

některé dopisy nemusí přesně odpovídat originálu.

1. dopis

Liebe Schwester. Damit du nicht galubest ich habe dich unter den schwärmenden Freuden 

eines starck besuchten Bades gantz vergessen; so will ich dir einige absonderliche Schicksaale 

die mir begegnet, in diesem Briefgen, zu wissen thun. Dencke nur wir haben allhier 

Schlangen, das hässliche Ungeziefer macht den Garten, hinter unserm Hause, gantz unsicher. 

Seit menem Hierseyn, sind schon 4 erlegt worden. Und heute, lass es dir erzählen, heute 

moregen, stehen einige Churgäste und ich auf einer Terrasse, siehe da kommt ein solches 

Thier mit vielen gewölbten Gängen durch das Grass daher, schaut uns mit hellen funckelnden 

Augen an spielt mit seiner spitzigen Zunge und schleicht mit aufgehabenem Haupte immer 

näher. Wir erwischten hierauf die ersten besten Steine warfen auf sie loss und traffen sie 

etliche mahl, das sie mit Zischen die Flucht nahm. Ich sprang herunter, riss einen mächtigen 

Stein von der Mauer und warf ihr ihn nach. Er traf und erdrückte sie, worauf wir über dieselbe 

Meister wurden sie aufhängeten und zwey Ellen lang befanden. Neulich verwirrten wir uns in 

dem Walde, und mussten 2 Stundenlang in selbigem, durch Hecken und Büsche 

durchkriechen. Bald stellte sich uns ein umschatteter Fels dar, bald ein důstres Gesträuch und 

nirgends war ein Ausgang zu finden. Gewiss wir wären biss in die Nacht gelaufen; wenn nicht 

eine wohlthätige Fee hier und da, an die Bäume Papagey Schwätze, (die aber unsere 

kurtzsichtige Augen für Strohwische ansahen) den rechten Weeg unds zu zeigen gebunden 

hätte. Da wir denn glücklich aus dem Walde kamen. Dein Briefgen vom 19 Juni war mir sehr 

angenehm. Inliegenden Brief lass Augenblicklich dem Pap zustellen. Lebe wohl. Küsse Jf. M. 

von meinetwegen die Hand. Wisb. d. 21 Jun. 1765

Drahá sestro, abys věřila, že jsem na tebe nezapomněl uprostřed romantické radosti z dobré 

návštěvy lázní, řeknu ti v tomto dopisu o několika divných událostech, které se mi staly. Jen si 

představ, že tady máme hady; ta odporná havěť učinila zahradu za naším domem 

nebezpečnou. Během mého pobytu zde byli již čtyři zabiti. A dnes, abych ti řekl, dnes ráno, já 
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a několik málo zdejších hostů jsme stáli na terase a spatřili jsme trávou přicházející zvíře 

v mnoha zakřivených obloucích, koukalo na nás se světelnými záblesky v očích a hrálo si se 

svým špičatým jazykem, a se zvednutou hlavou se plížilo blíž a blíž. My jsme poté popadli 

první dobré kameny, začali je po něm házet a několikrát jsme ho uhodili, takže syčící upláchl. 

Seskočil jsem dolů, vytrhl mohutný kámen ze zdi a hodil ho proti němu; zasáhl ho a celého 

zavalil, tak jsme ho přemohli, pověsili a zjistili, že je dva lokte dlouhý.

Druhý den jsme se ztratili v lese a dvě hodiny jsme se museli prodírat živými ploty a keři. 

Náhle se nám ukazovala stínící skála, která stála proti temnému podrostu a východ nebyl 

nikde k nalezení. Jistě, kdyby jsme šli až do noci, neviděli bychom vlídnou vílu připevněnou 

ocasem papouška (kterou avšak naše krátkozraké oči viděly jako stébla slámy) tu a tam za 

stromy, aby nám ukázala správnou cestu. Tedy, naštěstí jsme se dostali z lesa. Nech přiložený 

dopis k okamžitému předání tatínkovi. 

Tvůj dopis z 19. června mě velmi potěšil. Loučím se. Svým jménem líbám ruku slečny M.

21. června 1756

2. dopis

Liebes Schwestergen. Es wäre unbillig wenn ich nicht auch an dich dencken wollte. IDEST es 

wäre grösste Ungerechtigkeit die jemahls ein Student, seit der Zeit da Adams Kinder auf 

Universität gehen, begangen hätte; wenn ich an dich zu schreiben unterliesse. 

Drahá sestřičko, bylo by nefér, kdybych také nechtěl na tebe myslet. Nebo (z latiny) by to 

byla ta největší nespravedlnost, které se student kdy dopustil od té doby, kdy Adamovy děti 

odešly na univerzitu, pokud bych selhal v psaní k tobě.

12. října 1765

3. dopis

Ihr andern kleinen Mädgen Könnt nicht so weit sehen, wie wir Poeten. 

Vy ostatní malé dívky nemůžete vidět tak daleko jako my básníci.

12. října 1765

4. dopis

Jamais je n´ai mangé tant de bonnes choses que dans le temps, que je suis dans ces lieux. Des 

faisans, perdrix, becasses, alouettes poissons en allemand (Forellen) en quantité.



Nikde jsem nejedl tolik dobrých věcí jako v době, kdy jsem byl zde. Bažant, koroptev, pták, 

skřivani, pstruzi, vše v dostatečném množství

5. dopis

Merkt einmahl unser Küchenzettel. Hüner, Gänsse, Truthahnen, Endten, rebhühner, 

Schnepfen, Feldhühner, Forellen, Hassen, Wildpret, Hechte, Fasanen, Austern pp. Das 

erscheinet Täglich, nichts von anderm groben Fleisch ut sunt Rind, Kälber, Hamel pp. das 

weiss ich nicht mehr wie es schmeckt. 

Všimni si našeho menu. Kuře, husa, krocan, kachna, koroptev, pstruh, zajíc, srna, štika, 

bažant, ústřice atd. Takto vypadá každý den. Žádné z takových hrubých mas jako je hovězí, 

telecí, skopové atd., takže ani nevím, které chutná víc.

21. října 1765 

6. dopis

Mädgen, Ich habe eben jetzo Lust mich mit dir zu unterreden; und eben diese Lust bewegt 

mich an dich zu schreiben. Sey stoltz darauf Schwester, dass ich dir ein Stück der Zeit 

schencke die ich so nothwendig brauche. Neige dich für diese Ehre die ich dir anthue, tief, 

noch tiefer, ich sehe gern wenn du artig bist, noch ein wenig! Genug!.... Lachst du etwann 

Naerrgen, dass ich in einem so hohen Tone spreche. Lache nur. Wir Gelehrten...

Děvče, mám nyní touhu mluvit s tebou a tato touha mě žene k tomu napsat ti. Buď hrdá, 

sestro, že ti věnuji kousek času, který tak nesmírně potřebuji. Pokloň se této cti, kterou ti 

prokazuji, hluboce, stále hlouběji, rád uvidím, že se dobře chováš, pořád trochu! Stačí...  

Směješ se, možná, trochu hloupě, že mluvím v takto vznešeném tónu? Běž vpřed a směj se. 

My učenci...

6. prosince 1765

7. dopis

Chere Soeur. Il faut que vous aiez, vous autres filles, un certain charme secret, dont vous nous 

ensorceléz quand il vous plait. Que ce charme vienne de la complaisance que nous avons pour 

votre sexe, ou qu´il consiste dans cet air de flatterie que vous scavez feindre, quand il vous 

semble necessaire, cela m´est indifferent; suffit que je l´ai senti en plusieures occasions et je 



le sens en t´ecrivant ces lignes. J´avois pris le dessein, de gronder dans cette lettre, d´une 

maniere á te faire peur. J´avois pris le dessein, de gronder dans cette lettre, d´une maniere á te 

faire peur. J´avois deux, trois, quatre raisons; justes raisons, en poche, dont une auroit suffi 

pour gronder terriblement; Mais tu ecris, tu demandes pardon, st! voila mes raisons qui 

s´envolent. Je m´assieds et au lieu d´ecrire que je suis faché, j´ecris que je t´aime, et que je te 

pardonne. 14 mars, 1766

Drahá sestro. Vy ostatní dívky musíte mít jisté tajemství šarmu, se kterým nás potěšíte, 

kdykoliv je vám to příjemné. Ať už toto kouzlo pochází ze slabosti, které máme pro vaše 

pohlaví, nebo jestli se to skládá z toho ovzduší lichotek, které víte, jak použít, když se to zdá 

být nezbytné, to pro mě nedělá rozdíl; je to dostatečné, když jsem se ocitl na několika 

událostech a cítil to tak, jako ti to píšu v těchto řádcích. Měl jsem v záměru vynadat ti v tomto 

dopise tak, abych tě vyděsil. Měl jsem dva, tři, čtyři důvody, které jsem měl připravené po 

ruce, z nichž jeden by byl dostatečný k vystrašení tě; ale ty píšeš, ty prosíš mé odpuštění a 

puf! – mé důvody uletěly. Sedím a místo psaní, že jsem naštvaný, píšu, že tě miluji a že ti 

odpouštím.

14. března 1766

8. dopis

„Often Sister I am in good humor. In a very good humor! Then I go to visit pretty wifes and 

pretty maiden. St! Say nothing of it to the father. But why should the father not know it. It is a 

very good school for a young fellow to be in the company and acquaintance of young virtuos 

and honest ladies. The fear to be hatred by them makes us fly many excesses seducing by his 

outward side, and therefore perilous to the Youth. Look Sister, that is the State of my present 

life: I seek to do nothing of what I could not give reason, to my superiors which are my God 

and my parents; I seek further to please to the uttermost part of men, wise and fools, great 

and littles, I am diligent, I am mirthy, and I am lucky. Adieu.“ 

May 14, 1766 (Eissler, 1963, s. 48).  

Často jsem, sestro, v dobré náladě. Ve velmi dobré náladě! Poté jdu navštívit pěkné ženy a 

pěkné dívky. Sestro, neříkej nic z toho otci. Ale proč by o tom otec neměl vědět. Je to velmi 

dobrá škola pro mladé kolegy být ve společnosti a ve známosti mladých ušlechtilých a 

čestných dam. Strach, že jejich nenávist by nám umožnila překonat mnoho nadbytečných 

svodů z jeho vnější strany, a proto jsou nebezpeční mladí. Podívej, sestro, toto je oznámení 



mého současného života: snažím se nedělat nic z toho, co bych nemohl udat za důvod svým 

nadřízeným, kterými jsou můj Bůh a mí rodiče; snažím se prosit dále o to být součástí části 

mužů, moudrých a hloupých, velkých a malých. Jsem pilný, jsem veselý a jsem šťastný. 

Sbohem (ve francouzštině)

14. května 1766 

9. dopis

N´est ce pas ma soeur, je suis asses drole, j´aime toutes ces filles la. Qui pourroit s´en 

defendre, si elles sont bonnes; car beauté, elle ne me touche pas; et vraiment touttes mes 

connoissances sont plus bonnes que belles. 11 mai 1767

Není-liž pravda, sestro, jsem dost komický, že miluju všechny tyto dívky. Ale kdo by se tomu 

mohl ubránit, když jsou dobré (hodné); neboť krása mě nedojímá; a skutečně jsou moje známosti 

spíš dobrotivé, než krásné

11. května 1767


