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   1. Predstavitev avtorja!



Johann Wolfgang Goethe (1749-1832)

Nemški pesnik, pisatelj, dramatik, kritik in teoretik. Rodil se je leta
1749 v Frankfurtu ob Maini v ugledni meščanski družini. Študiral je
pravo v  Leipzigu in  Strasbourgu,  a  se  je  že  v  študentskih  letih
posvečal  predvsem  književnosti.  Leta  1775  ga  je  vojvoda  Karl
August  povabil  v  Weimar  in  tam  je  Goethe  poslej  opravljal
pomembne  službe  na  dvoru,  obenem  pa  je  bil  plodovit  in
vsestranski  književni  ustvarjalec.  V  Weimarju  se  je  Goethe
življensko ustalil in se tam po 18 letih skupnega življenja poročil s
Christiano Vulpius, s katero je imel tudi sina Augusta. Goethe je
precej  potoval  po  Nemčiji  in  po  Evropi,  zlasti  ga  je  pritegovala
Italija. Od svojih zrelih let pa do smrti je bil nekakšen nekronani kralj
tedanje  kulturne  Evrope.  Umrl  je  leta  1832.  Goethe  je
najpomembnejši  nemški  književni  klasik  in  obenem  eden
najpomembnejših  evropskih  književnikov.  Napisal  je  kar  nekaj
dram. Najbolj znani med njimi sta Egmond in delo Goethejevega
življenja Faust.

2. Oznaka osrednje osebe!
Je zrcalna podoba Goetheja. Tuja sta si tako, da si bolj nebi mogla
biti. Je izrazit melanholik, z močnimi napadi pobitosti, v bistvu vase
zaprto  bitje,  samotnež  redkih  besed  in  brez  pravih  družbenih
nagnjenj, prepuščen je sam sebi. Rad se je predajal razmišljanju,
vendar le v izbranih trenutkih. Zaljubljen je v dekle Lotte, ki pa je
tipično za romantiko zaljubljena v drugega. Dobro se je razumel z
otroki. Rad jim je dajal sladkarije in denar.

3. Wertherjev odnos do Lotte in Alberta!
Odnos do Lotte: 
Lotte je ženska njegovega življenja, ki pa je zaljubljena v drugega
(Alberta). V njegovem srcu ima posebno mesto. Zanjo bi naredil
vse, tudi se ubil. Zanj je kot nekakšna boginja, ki s svojo lepoto,
ljubeznivostjo in ostalimi karakternimi značilnostmi ogreva in lomi
srca eno za drugim, med drugim tudi Wertherjevo. Sta zelo dobra
prijatelja in ona bi ostala samo pri tem, on pa hoče več. Poleg tega
je tudi  mati,  ne sicer dobesedno vendar skrbi  za svoje brate in
sestre  z  materinsko ljubeznijo,  tako kot  bi  prava mati  le  stežka
zmogla. Tudi s tem si pridobi Wertherjevo tako veliko naklonjenost.

Odnos do Alberta: 



Je  Lottin  zaročenec,  vendar  pa  se  kljub  temu  z  Wertherjem
spoprijateljita. Werther do njega čuti globoko spoštovanje, kajti je
odličen mož, vendar pa kljub temu razmišlja, da bi ga ubil in si tako
pridobil Lotte. Kasneje se Lotte in Albert poročita in to Wertherja
zelo zlomi. Še vedno sta prijatelja, vendar pa nič več ni tako kot je
bilo.  Albert  je  realist,  pošten,  rad  ima  Lotte  in  za  razliko  od
Wertherja živi v resničnem svetu. Werther je prepričan, da Albert
Lotte premalo ceni in da si  je ne zasluži.  Oba moža sta si  zelo
različna. To je najbolj kaže, ko se pogovarjata o samomoru. Albert
misli, da samomor ni rešitev, Werther pa ravno obratno.

4. Kakšen je Wertherjev odnos do narave?
Ima jo zelo rad. Njegova čustva do nje so zelo globoka. Zelo rad
uživa v njej in se ji prepušča. Daje mu nekako oporo in pribežališče
pred realnim svetom, v katerega se lahko zateče.

5. Pojasni zakaj Goethe uporabi tako obliko romana!
Oblika romana, ki  jo je uporabil  je pisemski roman. To obliko je
uporabil,  ker je z njo zelo preprosto moč izraziti  čustva.  V tistih
časih se je ta oblika romana veliko uporabljala. Roman je pisan v 1.
osebi, torej avtor govori kot o sebi. Zgrajen je iz dveh delov. 

6. Kaj je v romanu romantično?
Romantično je to, da na koncu naredi samomor, čeprav je to ni
logično in tudi ne smiselnom kajti zalo malo je verjetno, da bi se šel
človek ubit zaradi nesrečne ljubezni. To je verjetno možno samo pri
romantikih.


