
Realismus a naturalismus

Burzyková, Jandík, Jílková, Kološ



Obsah prezentace

● Realismus ve Francii – Stendhal, Balzac, Flaubert
● Naturalismus – objasnění pojmu, Zola, Maupassant
● Realismus v Rusku – Gogol, Tolstoj, Čechov, Dostojevskij



Henri Marie Beyle (Stendhal)

● romantismus → kritický realismus
● ve své době nepochopen
● aktivní politik, Napoleonova armáda
● tajná policie
● Itálie, nešťastná láska

Henri Marie Beyle



Kartouza parmská

Román líčí dobrodružný a milostný život romantického hrdiny italské 
společnosti po roce 1815.

Hrdina, jako druhorozený syn šlechtické rodiny určený pro kněžskou dráhu, je 
rozmazlován svou matkou i tetami a do života vstupuje lehkomyslně, plný 
ideálů. Po návratu z napoleonských válek se vrací do Itálie, kde jsou jeho 
milostné dobrodružství příčinou, že je uvržen do vězení v Parmě, kde se 
zamiluje do půvabné žalářníkovy dcery.

https://www.databazeknih.cz/knihy/kartouza-parmska-43879

https://www.google.com/url?q=https://www.databazeknih.cz/knihy/kartouza-parmska-43879&sa=D&source=editors&ust=1654702687036533&usg=AOvVaw36cxxKlZO4WtQ2CpSE4cOk


Červený a černý – Kronika roku 1830

● Julián Sorel
● kariéry v armádě se vzdá,

studuje na kněze
● starosta de Renâl
● markýz de la Mole, Matylda
● málem se s Matyldou ožení,

ale paní de Renâl mu to zkazí,
takže ji postřelí a je odsouzen k trestu smrti



Jednoho dne jí přijde domů dopis, že pokud ihned nezaplatí 3000 franků příštího 
dne, jí, a tedy i Karlovi, bude zabaven všechen majetek. Emě najednou začne 
docházet, čeho se dopustila věčným utrácením. Jde za Leonem prosit o pomoc. 
Leon se bojí, že kdyby jí peníze půjčil, už by je nedostal zpátky a tak by přišel i o 
zaměstnání. Proto ze strachu pomoc odmítne. Zdrcená Ema zkouší své štěstí u 
Rudolfa. Ten je však bez peněz, tudíž i zde jsou její prosby neúspěšné. Ema, která 
žila svůj vysněný život pouze se svými milenci, je zoufalá. To, čemu věřila a co 
pro ni bylo vším, ji zklamalo. Peníze se jí sehnat nepovede, a tak učiní podle sebe 
jediné možné východisko. S pomocí lékárníkova pomocníka se otráví arzenikem. 
Na smrtelné posteli jí dochází, že je šťastná, protože je konec a nic ji už trápit 
nebude. Karel, který ztrátu milované ženy psychicky neunese, zanedlouho umírá. 
Dcera Berta je dána do péče babičce, která po čase také zemře. Nakonec Berta 
skončí u své chudé tety a už od dětství si musí vydělávat na živobytí. (zdroj)

https://www.google.com/url?q=https://cs.wikipedia.org/wiki/Pan%25C3%25AD_Bovaryov%25C3%25A1&sa=D&source=editors&ust=1654702687673625&usg=AOvVaw2BLmS2onvziPEKeGweH3dN


Gustave Flaubert

● spisovatel z povolání
● přepracovával svá díla

(4–5 románů)
● sleduje pouze hlavního hrdinu

a jeho vlastnosti
● Paní Bovaryová (Ema)
● Karel Bovary – vesnický lékař (vdovec)
● Rudolf; Leon
● bovarismus

= touha utéct z reality do světa snů



Honoré de Balzac

● pocházel z venkova, finanční problémy
● rodina nesouhlasila s jeho povoláním
● toužil se dostat do vyšší vrstvy (nakonec uspěl)
● psal mnoho románů (přes 100)
● snaží se zachytit komplexní obraz společnosti
● Lidská komedie (cyklus)

○ Otec Goriot
○ Lesk a bída kurtizán
○ Ztracené iluze
○ Evženie Grandetová



Naturalismus



Guy de MAUPASSANT

❖ Původní zaměstnání?
❖ Rodinný přítel?

❖ Méně známé dílo?
❖ Děj?
❖





Kulička

hlavní téma?



Émile Zola
❖ cyklus románů
❖ “přírodovědný a sociální dějepis jedné rodiny za druhého

 císařství”

❖ 20 románů
❖ 32 hlavních postav
❖ 1000+ vedlejších postav

Les Rougon-Macquart









Z jakého díla pochází citace a kdo ho napsal?

„HEJTMAN: Pročpak, pročpak! Už to bude nejspíš osud. (Vzdychne.) Zatím zaplať 
pánbůh lezli inkognito do jiných měst; teď došlo na nás. 

SOUDCE: Já myslím, Antone Antonoviči, že v tom budou subtilní a především 
politické příčiny. Totiž takhle: Rusko… že ano… hodlá vést válku, a tak ministerstvo, 
chápete, posílá úředníka, aby se přesvědčil, není-li někde nějaká velezrada.

HEJTMAN: Vy jste to tedy trefil! To je mi rozum! V okresním městě velezrada! Copak 
jsme tu zač, pevnost na hranicích či co? Od nás přece kdyby i tři roky na koni 
rajtoval, do žádné země nedojede!“



Nikolaj Vasiljevič Gogol

Co je hlavním tématem Gogolova Revizora? Co chtěl pan Gogol hrou říci / 
zobrazit?

Uveďte alespoň 3 charakteristické vlastnosti jeho děl.

Jaká jeho další díla znáte? (1 dílo = 1 bod!!)

O čem jsou? (další bod :))



V kterém ruském románu řeší hlavní 
hrdinka svůj vztah k manželovi skokem pod 

vlak?

Kdo ho napsal? Co román sleduje, 
o čem je?



Lev Nikolajevič Tolstoj

L. N. Tolstoj se v Jasné Poljaně zabýval jedním 
pedagogickým experimentem. O co šlo, jak probíhal, 
na čem byl založen? 

Rozsáhlá románová historická epopej;  více než 250 
postav; 4 díly; na pozadí jsou skutečné historické 
události, např. tažení Napoleona do Ruska. Jak se dílo 
jmenuje?



V čem tkví významný rozdíl mezi 
realistickou literaturou v Rusku a v západní 

Evropě?



Fjodor Michajlovič Dostojevskij

❖ Ve svých dílech se soustředí na vnější okolnosti
❖ Hrdinové jeho děl řeší každodenní problémy
❖ Hlavní postavy jsou vysoce postavení lidé ve společnosti

Víte něco o tragickém konci života tohoto 
autora?
Jakou nemocí trpěl?



Zločin a trest

❖ Raskolnikov
❖ lichvářka a její sestra
❖ Marmeladov
❖ Soňa

Jaké zde můžeme najít typické rysy autorova díla?
Čím obhajuje hlavní postava svůj čin?
Co má společného hlavní hrdina s autorem? 



 

❖ Dílo, které obsahuje náboženskou tématiku:
❖ Dílo, ve kterém se inspiroval Donem Quijotem:

-Proč toto dílo nese tento název?

❖ Dílo, ve kterém popisuje svůj pobyt na Sibiři:



Anton Pavlovič Čechov

 

Psal speciální typ dramatu, víte v čem byl odlišný?

600+



Tři sestry

Olga, Máša a Irina (Andrej)

Která tragická událost ovlivňuje celý děj?

Téma díla? 

Rozdíly sester?


