
BYRON - MORJE
Izražanje čustev… občudovanje narave… svetobolje… narava je en sam Bog… Vse to, in še 
več so bil značilnosti umetnostnega obdobja, romantike, ki je v Evropi prevladovalo v 19. 
stoletju.
Eden izmed najbolj slavnih in nam znanih predstavnikov romantike v Angliji je bil George 
Gordon Noel Byron, ki se je rodil v plemiški družini v Londonu. Bil je izredno le, vendar je 
šepal. Zaradi razmerja s sestro, je ženo po enem letu zapustil. Ustvaril je tipične primere 
romantičnih pesnitev v katerih se prepletajo značilnosti lirike in epike, vendar je v ospredju 
lirika, za katero je značilno izpovedovanje čustev in ponazarjanje notranjega sveta. 
Značilnosti te zvrsti se ve izbranem odlomku kažejo predvsem v primerjavi človeka z 
morjem, občudovanjem narave in morske noči ter obujanjem spominov na otroštvo. 
Odlomek je iz Byronovega cikla pesmi Romanje grofiča Harolda, katerega bi lahko imeli za 
Byronov drugi jaz.
Byronov odnos do sveta je pesimističen, saj je Byron dokaj črnogled, moj osebni odnos do 
Byrona samega pa je »pisan«. Predvsem zaradi delov pesnitev, ki so res romantični in delov, 
katere bi jaz, zaradi prevelike žalosti, obupa in razočaranja, izbrisala.

BYRON – SLOVO
Izražanje čustev… občudovanje narave… svetobolje… narava je en sam Bog… Vse to, in še 
več so bil značilnosti umetnostnega obdobja, romantike, ki je v Evropi prevladovalo v 19. 
stoletju.
Eden izmed najbolj slavnih in nam znanih predstavnikov romantike v Angliji je bil George 
Gordon Noel Byron, ki se je rodil v plemiški družini v Londonu. Bil je izredno le, vendar je 
šepal. Zaradi razmerja s sestro, je ženo po enem letu zapustil. Ustvaril je tipične primere 
romantičnih pesnitev v katerih se prepletajo značilnosti lirike in epike, vendar je v ospredju 
lirika, za katero je značilno izpovedovanje čustev in ponazarjanje notranjega sveta.
Značilnosti te zvrsti se v izbranem odlomku kažejo predvsem v zadnji kitici, kjer grofič 
verjame, da je še upanje, da na svetu obstajajo obljube, upi, čeprav jih še ni našel.
Odlomek je iz Byronovega cikla pesmi Romanje grofiča Harolda, katerega bi lahko imeli za 
Byronov drugi jaz.
Byronov odnos do sveta je pesimističen, saj je Byron dokaj črnogled, moj osebni odnos do 
Byrona samega pa je »pisan«. Predvsem zaradi delov pesnitev, ki so res romantični in delov, 
katere bi jaz, zaradi prevelike žalosti, obupa in razočaranja, izbrisala.

BYRON – TESTAMENT
Izražanje čustev… občudovanje narave… svetobolje… narava je en sam Bog… Vse to, in še 
več so bil značilnosti umetnostnega obdobja, romantike, ki je v Evropi prevladovalo v 19. 
stoletju.
Eden izmed najbolj slavnih in nam znanih predstavnikov romantike v Angliji je bil George 
Gordon Noel Byron, ki se je rodil v plemiški družini v Londonu. Bil je izredno le, vendar je 
šepal. Zaradi razmerja s sestro, je ženo po enem letu zapustil. Ustvaril je tipične primere 
romantičnih pesnitev v katerih se prepletajo značilnosti lirike in epike, vendar je v ospredju 
lirika, za katero je značilno izpovedovanje čustev in ponazarjanje notranjega sveta.
Značilnosti te zvrsti se v izbranem odlomku kažejo predvsem v ugotovitvi, da, ko človek 
umre, preživi duša, ki je nesmrtna in lahko srečno živi, kljub bolečinam.
Odlomek je iz Byronovega cikla pesmi Romanje grofiča Harolda, katerega bi lahko imeli za 
Byronov drugi jaz.
Byronov odnos do sveta je pesimističen, saj je Byron dokaj črnogled, moj osebni odnos do 
Byrona samega pa je »pisan«. Predvsem zaradi delov pesnitev, ki so res romantični in delov, 
katere bi jaz, zaradi prevelike žalosti, obupa in razočaranja, izbrisala.


